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Inleiding 
Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de Rembrandtbrug te realiseren. Conform het 
vastgestelde raadsvoorstel betekent dit dat eind 2026 de Rembrandtbrug en het tracé gerealiseerd moeten zijn. In het 
raadsbesluit verzoekt de raad om een bestemmingsplan of omgevingsplan op te stellen om zo het voorkeursbesluit voor 
de Rembrandtbrug juridisch / planologisch te borgen. Door middel van deze brief informeren wij u over de vaststelling van 
het voorontwerp bestemmingsplan ter publicatie volgens de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform 
Afdeling 3.4. van de Awb. Daarnaast informeren wij u - zoals eveneens in de raad afgesproken - over de voortgang van 
het project Rembrandbrug.  

Kernboodschap 
Procedure en planning   
Met de vaststelling van het voorontwerp bestemmingsplan zetten wij een eerste stap in de ruimtelijke procedure om te 
komen tot een door uw Raad vast te stellen bestemmingsplan. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in de maanden 
juli en augustus 8 weken ter inzage gelegd. Dit is vanwege de vakantieperiode een extra lange termijn zodat een ieder 
dan in de gelegenheid om een inspraakreactie te geven op het plan. Door het voorontwerpbestemmingsplan te 
publiceren, scheppen we duidelijkheid voor de direct belanghebbenden, hebben we een juridische basis om met de 
eigenaren van de diverse vastgoedobjecten concretere afspraken te maken en vragen we onze mede bestuursorganen 
en wettelijke adviseurs formeel advies over het voorontwerpbestemmingsplan. Hiermee geven wij invulling aan het open 
planproces dat wij willen volgen om te komen tot een gedragen besluit.  

De ingekomen inspraakreacties en adviezen van de mede-bestuursorganen en wettelijke adviseurs verwerken wij in het 
ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt volgens de huidige planning in december 2021 inclusief 
inspraaknota ter inzage gelegd. Belanghebbenden zijn dan in de gelegenheid om hier een zienswijze op in te dienen. In 
het voorjaar van 2022 stellen wij een bestemmingsplan op inclusief zienswijzennota die wij uw Raad ter vaststelling 



aanbieden. Na vaststelling door uw Raad staat eventueel beroep bij de Raad van State open. 

Afweging oostelijk of westelijk tracé   
In het raadsbesluit van oktober 2020 is nog geen definitieve keuze gemaakt tussen het oostelijke of het westelijke tracé 
over bedrijventerrein Barwoutswaarder. In dit voorontwerpbestemmingsplan is gekozen voor de oostelijke variant. Beide 
varianten zijn op ruimtelijke aspecten (zoals verkeerkundig, stedenbouwkundig en milieukundig) niet onderscheidend. De 
kosten voor de westelijke variant liggen echter beduidend hoger dan voor de oostelijke variant. Dit verschil wordt 
voornamelijk ingegeven door de getaxeerde verwervingskosten. Bij de westelijke variant zijn deze ook naar actueel 
inzicht hoger dan bij de oostelijke. Om deze reden is de oostelijke variant nader uitgewerkt.  

Voorontwerp bestemmingsplan   
In het voorontwerp bestemmingsplan leggen we vast welk ruimtebeslag nodig is voor de infrastructurele maatregelen. Het 
gaat dan om de rotonde bij de Rembrandtlaan, de nieuwe brug over de Oude Rijn, het nieuwe tracé tussen de Oude Rijn 
en de Hollandbaan en de rotonde bij de Hollandbaan. Ook het ruimtebeslag voor het kruispunt Hollandbaan - 
Molenvlietbaan wordt vastgelegd. Deze bestemmingen zijn als bestemming “verkeer” vastgelegd (Zie plankaart). Binnen 
deze bestemming is het wegprofiel voorzien waarbij ook ruimte is voor groen zoals laanbeplanting. Daarnaast zijn een 
aantal plekken in het gebied bestemd als “groen”. Deze ruimten zijn aansluitend van belang voor de inpassing van de 
weg in het gebied. Verder zijn de bestaande bestemmingen, die de realisatie van de Rembrandtbrug niet in de weg staan, 
overgenomen. Denk hierbij onder andere aan de dubbelbestemming ‘Archeologie’ en “Hoogwaterbeschermingszone”.  

Verkeer  
In het ontwerp dat ten grondslag ligt aan het voorontwerp bestemmingsplan is uitgegaan van het verkeerskundige 
ontwerp zoals opgenomen in bijlage 1 van deze brief. In het ontwerp is uitgegaan van een éénrichtingsfietspad aan beide 
zijden van de weg. Hiervoor is voorlopig gekozen omdat aan beide zijden van het tracé rotondes zijn voorzien en 
éénrichtingsfietspaden er voor zorgen dat ook op de rotonde in één richting wordt gefietst. Het bedrijventerrein wordt 
ontsloten door twee volledige voorrangskruispunten. Hiermee zijn alle resterende percelen en bedrijven bereikbaar en 
worden doodlopende structuren voorkomen. Het nadeel is dat het kruispunt Touwslagersweg dicht op de rotonde ligt. 
Afhankelijk van de inspraakreacties en de nadere analyse van de verkeerssituatie in detail kan deze afweging nog 
wijzigen.  

Het kruispunt Molenvlietbaan - Hollandbaan wordt ingericht als kruispunt met verkeerslichten. Hierbij is uitgegaan van drie 
opstelstroken op de hoofdrichting (Hollandbaan) en twee opstelstroken op de zijrichtingen. Hiermee wordt het 
ruimtebeslag van dit kruispunt zoveel mogelijk beperkt en worden kosten bespaard. Het kan zijn dat de afweging tussen 
de aspecten doorstroming, verkeersveiligheid en (geluids-)overlast maakt dat er nog alternatieve oplossingen voor dit 
kruispunt worden voorgesteld na consultatie van adviseurs en bewoners.  

Geluid  
Wetgeluidhinder. Uit de resultaten blijkt dat voor de Hollandbaan is sprake van reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder en dient voor acht woningen een hogere waarde te worden aangevraagd. Dit houdt in dat voor deze 
woningen een aantekening wordt gemaakt in het Kadaster voor wat betreft de vastgestelde hogere waarde. Tevens dient 
voor deze woningen een onderzoek uitgevoerd te worden om te beoordelen of het akoestisch binnenniveau voldoet aan 
de waarden in het Bouwbesluit. Indien het akoestisch binnenniveau niet gegarandeerd kan worden zal aanvullende 
gevelwering beoordeeld en uitgevoerd moeten worden.  
Voor de Leidsestraatweg geldt dat een hogere waarde voor zes woningen van toepassing is. In onderstaande tabel zijn 
desbetreffende adressen en bijbehorende geluidbelasting weergegeven.  

adres geluidbelasting 
Hollandbaan (Lden 
[dB]) incl aftrek 

cumulatieve 
geluidbelasting [dB]) excl 
aftrek 

als gevolg van 
reconstructie 

Waaloord 54 50 59 Hollandbaan 

Waaloord 55 51 59 Hollandbaan 

Waaloord 56 51 59 Hollandbaan 

Waaloord 57 53 60 Hollandbaan 

Waaloord 58 53 60 Hollandbaan 

Waaloord 59 54 61 Hollandbaan 

Waaloord 60 54 62 Hollandbaan 

Kuipersweg 41 56 63 Hollandbaan 

Leidsestraatweg 134 60 65 Leidsestraatweg 



adres geluidbelasting 
Hollandbaan (Lden 
[dB]) incl aftrek 

cumulatieve 
geluidbelasting [dB]) excl 
aftrek 

als gevolg van 
reconstructie 

Rembrandtlaan  140 50 62 Leidsestraatweg 

Rembrandtlaan 142 53 62 Leidsestraatweg 

Rembrandtlaan 144 54 62 Leidsestraatweg 

Rembrandtlaan 146 55 62 Leidsestraatweg 

Rembrandtlaan 148 57 63 Leidsestraatweg 

 
 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt verder dat de aanleg van het nieuwe tracé bij 1 woning en twee 
appartementengebouwen leidt tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In onderstaande 
tabel zijn desbetreffende adressen en bijbehorende geluidbelasting weergegeven. De woningen 
Barwoutswaarder 34 t/m 50 zullen worden aangekocht en gesloopt omdat ze op of te nabij het tracé liggen.  
   

adres geluidbelasting nieuwe weg (Lden 
[dB]) incl aftrek 

cumulatieve geluidbelasting [dB]) 
excl aftrek 

Leidsestraatweg 229  
(8 appartementen) 

54 67 

Kuipersweg 41 57 63 

Wederikveld 125-155  
(8 appartementen) 

50 63 

 
Voor de overige woningen dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld.  
 
Voor alle genoemde woningen is onderzocht of het mogelijk is om traditionele maatregelen te treffen aan de 
bron en in de overdracht. Uit het onderzoek blijkt dat de traditionele bronmaatregelen vanwege de ligging van 
woningen nabij kruispunten niet mogelijk zijn. Het toepassen van een stiller wegdek is niet mogelijk op 
kruispunten in verband met het risico op schades door het ‘wringen’ van de autobanden van het verkeer. 
Hierdoor neemt de levensduur van het asfalt sterk af. In binnenstedelijk gebied zoals bij de Rembrandtlaan zijn 
overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen) moeilijk  inpasbaar en leiden deze tot onoverzichtelijke 
verkeersituaties. Om deze reden zijn overdrachtsmaatregelen geen reële optie om de geluidbelasting te verlagen. 
Voor deze woningen worden gevelmaatregelen onderzocht om het geluidniveau binnen te garanderen. 
Daarnaast gaan we in de nader uitwerking op zoek naar inpassingsmaatregelen die kunnen bijdragen aan het 
verminderen van de hinderbeleving.  
 
Hollandbaan en Rembrandtlaan  
Als gevolg van de aanleg van de Rembrandtbrug nemen de intensiteiten op de Hollandbaan ter hoogte van het 
fietstunneltje toe met 23%. In de 2023 rijden er 11.100 motorvoertuigen en in de nieuwe situatie in 2036 zullen 
dat er  14.300 motorvoertuigen zijn. Het geluid langs de Hollandbaan neemt hierdoor toe met ongeveer 1 dB. In 
de autonome ontwikkeling in 2036 rijden er 11.600 motorvoertuigen per etmaal. De komst van de 
Rembrandtbrug zorgt voor een toename ten opzichte van de autonome ontwikkeling van 2.700 
motorvoertuigen.  
 
In de huidige situatie rijden er 9.200 motorvoertuigen op de Rembrandtlaan en in 2036 zijn dit er 8.600 
motorvoertuigen. De Rembrandtbrug zorgt er voor dat de situatie op de Rembrandtlaan licht verbeterd.  
 
Verkeersvisie  
In de verkeersvisie is beschreven dat bij het beperken van de geluidhinder door het wegverkeer gewerkt wordt 
conform het ALARA-principe (as low as reasonably achievable). Momenteel hebben wij de akoestische 



effecten in beeld. De volgende stap is om te onderzoeken in welke wijze er invulling gegeven kan worden aan 
het ALARA-principe. Hierbij kijken wij ook naar de samenhang met het opstellen van het gemeente brede 
lucht- en geluidplan dat momenteel in de nadere uitwerking van de verkeersvisie door ons wordt opgesteld.   

Jaagpad  
Het Jaagpad heeft als verbinding van de binnenstad met het buitengebied cultuurhistorische en recreatieve 
waarde. Vanuit het behoud van deze verbinding is het wenselijk om een ongelijkvloerse kruising te realiseren. 
Tegelijkertijd geldt een ongelijkvloerse kruising met het Jaagpad geen onderdeel uitmaakt van de huidige 
voorkeursalternatief zoals deze door uw Raad is vastgesteld. Het ongelijkvloers kruisen zou daarmee een extra 
investering vragen.  

Uit een uitgevoerde analyse blijkt dat ook bij een gelijkvloerse kruising een zorgvuldige en veilige inpassing 
van het Jaagpad mogelijk is. Dit kan daarbij worden uitgevoerd voor veel lagere extra investeringskosten dan 
een onderdoorgang (€50-€100 duizend vs. €1-€1,5 miljoen), zelfs als een deel van de kosten voor een 
onderdoorgang uit cofinanciering door derden komt. Hoewel het jaagpad is opgenomen in het ontwerp van de 
omgevingsvisie ontbreekt nog een meer geconcretiseerde visie en aanpak voor de inrichting van de Oude Rijn 
en het Jaagpad voor de lange termijn. Vanuit het project Rembrandtbrug is er op dit moment  geen aanleiding 
om te zoeken naar een oplossingsrichting waarbij het Jaagpad het Rembrandttracé ongelijkvloers kruist. Mocht 
vanuit het ruimtelijke en erfgoedbeleid hier de komende tijd wel een aanleiding toe ontstaan dan kan het 
ontwerp voor de brug hier nog op aangepast worden. Een onderdoorgang voor het Jaagpad maakt op dit 
moment geen onderdeel uit van het voorontwerpbestemmingsplan, maar wordt hiermee niet onmogelijk 
gemaakt.  

Samenhang met herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder  
Het voorontwerp bestemmingsplan betreft het mogelijk maken van de realisatie van de infrastructuur van het 
Rembrandttracé en de benodigde ontsluitingsstructuur op het bedrijventerrein. Dit voorontwerp-
bestemmingsplan legt de infrastructurele basis voor een toekomstige herstructurering en revitalisering van het 
bedrijventerrein. Door als overheid te investeren in de openbare ruimte nodigen wij bedrijven uit om ook te 
investeren in hun pand en omliggende terreinen. Met de aankoop van de ruimte voor het tracé komen 
waarschijnlijk ook kavels vrij voor herontwikkeling. Bij de herontwikkeling zetten wij, waar mogelijk samen 
met de grondeigenaren, in op het versterken van het functioneren van het gebied en het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit.  

Stikstofdepositie  
In het kader van het voorontwerp bestemmingsplan zijn er stikstofdepositieberekeningen uitgevoerd. Hieruit 
blijkt dat er geen toename van stikstofdepositie is binnen 5 km van het projectgebied. Echter huidige 
jurisprudentie vraagt ook om berekeningen verder dan 5 km. Een rekentool is hiervoor nog niet beschikbaar. In 
de volgende fase wordt nader onderzoek gedaan op basis van de dan geldende jurisprudentie en de dan 
beschikbare rekentool. Op dit moment kunnen wij dan ook nog niet met zekerheid uitsluiten dat er zich toch 
toename voordoen op de Natura2000-gebieden op verre afstand van ons projectgebied.  

Duurzaamheid  
In het plan is extra ruimte op genomen in de bermen van de weg om extra water te buffer, hiermee dragen we 
bij aan de klimaatadaptatie van de Barwoudtswaarder. In het vervolgtraject werken we dit verder uit en 
onderzoeken wij in hoeverre dit plan ook een bijdrage kan leveren aan andere duurzaamheidsambtities, denk 
hierbij onder andere aan energietransitie en circulariteit.  

Grondverwerving  
Om het project te kunnen realiseren moeten gronden aangekocht worden. Het gaat hierbij om 8 woningen 
(Barwoudtswaarder 34 t/m 50) en verschillende bedrijven. Voor de woning aan de Leidsestraatweg 227 gaan 
we nu ervan uit dat deze kan blijven staan, maar dat is op dit moment niet zeker. Hiertoe wordt het ontwerp 
nader uitgewerkt en onderzocht of het werk gemaakt kan worden met behoud van deze woning.  



Met de eigenaren van de aan te kopen panden en percelen zijn reeds verschillende gesprekken gevoerd. Deze 
gesprekken zetten wij door. Wij zetten zoveel mogelijk in op minnelijke verwerving. Tegelijkertijd kunnen wij 
niet uitsluiten dat voor een aantal dossiers uiteindelijk overgegaan moet worden tot onteigening. Wij houden u 
in volgende voortgangsrapportages op de hoogte van de voortgang.  

Participatie   
Het participatieproces is inmiddels weer opgestart. Op woensdag 28 april is een brede (digitale) 
informatieavond georganiseerd. We hebben hierover gecommuniceerd op het platform 
www.brugwoerdenwest.nl, op de sociale media van de gemeente, via de Woerdense Courant en hebben ruim 
1.000 huis-aan-huis brieven verspreid. Deze avond is bijgewoond door 40 belangstellenden. We hebben een 
presentatie gegeven en ruimte genomen om vragen te beantwoorden. Op het platform www.brugwoerdenwest.nl 
kunt u deze presentatie en de beantwoording van de vragen terugvinden.  

Op maandag 10 mei hebben we een werksessie georganiseerd met het deelgebied Hollandbaan - 
Molenvlietbaan - Kuipersweg. Ook hier via de bovenstaande middelen over gecommuniceerd. Bij deze avond 
waren 5 omwonenden aanwezig. Tijdens deze avond is voornamelijk gesproken over de nut en noodzaak om 
het kruispunt Hollandbaan - Molenvlietbaan om te vormen naar een kruispunt met verkeerslichten. In aanloop 
naar het ontwerpbestemmingsplan zullen wij deze nut- en noodzaak nader onderbouwen. Op dit moment is dat 
niet mogelijk, omdat er geen representatieve verkeerssituatie is rond de huidige rotonde. Door de 
schoolsluitingen van de afgelopen maanden maken veel minder scholieren gebruik van de rotonde om over te 
steken. In een normale werkweek is dit de maatgevende verkeerssituatie. In het nieuwe schooljaar zullen wij 
hier tellingen laten uitvoeren en een uitgebreide verkeerskundige analyse om de nut- en noodzaak van de 
reconstructie nader te onderbouwen.    

Op dinsdag 18 mei is een werksessie georganiseerd met het deelgebied Brug en omgeving. Hier waren 15 
personen aanwezig en er zijn diverse aandachtspunten naar voren gekomen. Dit betrof onder andere het belang 
van een gedegen geotechnisch onderzoek en daaruit volgende maatregelen om mogelijke overlast van wachtend 
vaarverkeer voor de brug tegen te gaan.  

Naar mate het open planproces vordert en het plan meer en meer concreter wordt krijgt het 
omgevingsmanagement een andere dynamiek. De beperkte opkomst bij recente bijeenkomsten kan mogelijk 
worden verklaard uit het feit dat we nu in een andere projectfase zijn die alleen een meer specifieke doelgroep 
aanspreekt, maar kan ook mede verklaard worden door de noodgedwongen digitale werkvorm. De groep direct 
belanghebbende wordt kleiner maar de belangen zijn concreter en tastbaarder. Maatwerk is hierbij geboden. Wij 
zetten daarom onze ingeslagen weg waarbij 1 op 1 gesprekken en gesprekken met specifieke groepen rond een 
locatie voort. Ook in het vervolgproces willen wij de ruimte geven aan belanghebbende om samen met ons te 
zorgen voor een zo goed mogelijke inpassing van de weg in de directe leefomgeving van deze 
bewoners/bedrijven. We verwachten dat niet alleen digitaal te hoeven werken met betrokken waardoor we ook  
meer mensen in de gelegenheid stellen deel te nemen aan het proces.  

Financiën 
Wij hebben een review laten uitvoeren op de kostenraming uit de vorige fase. Het huidige wegontwerp dat ten grondslag 
ligt aan het voorontwerpbestemmingsplan past binnen de scope zoals deze is vastgesteld in oktober 2020. Daarnaast is 
er het risico waarop de gemeente geen invloed heeft van hogere bouw- en verwervingskosten door aan de ene kant 
toegenomen schaarste aan grondstoffen/ bouwmaterialen en aan de andere kant de harde stijging van de 
vastgoedprijzen. Met name het vastgoedrisico lijkt daadwerkelijk op te gaan treden. Passend bij professioneel 
projectmanagement en financieel beheer worden van risico’s waarbij de kans zeer groot is dat ze zich daadwerkelijk 
voordoen, de financiële gevolgen in de kostenraming en het budget verwerkt. Het college heeft het voornemen om het 
risico nader te kwantificeren en vervolgens in de begroting het effect op de toekomstige kapitaallasten te verwerken.  
Verder worden de reacties uit deze inspraakronde verwerkt en daarbij het ontwerp en de raming nader in detail 
uitgewerkt. Bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan aan het eind van dit jaar ontstaat meer zicht op de 



werkelijk te verwachte infrastructurele bouwkosten  en neemt de onzekerheidsmarge af. Op dit moment is de verwachting 
dat de scope gerealiseerd kan worden binnen het beschikbare budget. Mocht hierover eerder helderheid ontstaat dan 
informeren wij uw raad op de gebruikelijke wijze.  

Vervolg 
Na ons besluit tot vaststelling van het voorontwerpbestemmingsplan leggen wij dit plan 8 weken ter inzage. De 
ingekomen in spraakreacties en adviezen van de mede bestuursorganen en wettelijke adviseurs verwerken wij in het 
ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt volgens huidige planning december 2021 inclusief 
inspraaknota ter inzage gelegd. Belanghebbende zijn dan in de gelegenheid om hier een zienswijze op in te dienen. In 
het voorjaar van 2022 stellen wij een bestemmingsplan op inclusief zienswijzennota die wij uw raad ter verstelling 
aanbieden. Na vaststelling door uw raad staat beroep bij de Raad van State open. Parallel aan dit proces gaan wij door 
met de minnelijke verwerving van de benodigde gronden. Wij houden uw raad op de hoogte van de voortgang.  

Dit proces doorlopen wij door op verschillende momenten en door in verschillende vormen de omgeving te betrekken. 
Naast de formele terinzagelegging van dit voorontwerpbestemmingsplan organiseren wij informatiebijeenkomsten waarin 
wij de omgeving informeren over de huidige inhoud van het plan. Daarnaast gaan wij na de zomer verder met het 
inpassen van het wegontwerp in de omgeving en het opstellen van een landschapsplan. Ook hierbij betrekken wij de 
omwonende en de bedrijven om zo samen te komen tot een goede inpassing van de weg in zijn omgeving. Dit doen wij 
per deelgebied zodat wij met de juiste mensen de juiste diepgang kunnen bereiken 

Overige te rapporteren voortgang  
Motie Overlast Hollandbaan  
Uw raad heeft een motie aangenomen om  - in samenspraak met omwonenden  - maatregelen uit te werken die de 
overlast die is ontstaan door de recente uitbreiding van de kruising Hollandbaan - Waardsebaan en die in de toekomst 
groter wordt door het project Rembrandtbrug te beperken. Hiermee zijn we aan de slag gegaan.  
Wateroverlast die ontstond in tuinen als gevolg van een hoger aangelegde fietspaden wordt op dit moment aangepakt.  
Er is met bewoners een plan gemaakt om groen dat verloren is gegaan zo goed en snel mogelijk weer aan te helen en 
herstellen. Over een deel is overeenstemming bereikt. Over een tweede deel wordt dit binnenkort verwacht. Het 
groenherstel wordt in het planseizoen in het najaar uitgevoerd. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast 
en mogelijke maatregelen om de snelheden op de betreffende wegen en het kruispunt te verlagen en geluidshinder te 
beperken. Gezocht wordt naar een pakket maatregelen dat wezenlijk bijdraagt aan het verminderen van de overlast en 
tegelijkertijd haalbaar en betaalbaar is. Daarbij kijken we enerzijds naar maatwerk voor het gebied Hollandbaan-
Waardsebaan, maar bezien we een en ander ook breder. Hierbij gaat het dan enerzijds om het gebied dat in de toekomst 
beïnvloedt wordt door de aanleg van de Rembrandtburg en anderzijds de nadere beleidsvorming ten aanzien van 
geluidsmaatregelen Woerden breed. In het najaar hopen we na overleg met bewonersgroeperingen met uitgewerkte 
voorstellen te komen en kan hierover het gesprek in de raad plaats vinden.  

Kavel tussen RWZI en Bedrijventerrein Barwoutswaarder  
De kavel tussen RWZI en Bedrijventerrein Barwoutswaarder (vaak Reviconterrein genoemd) kan na de keuze voor de 
Rembrandtbrug benut worden voor ontwikkeling van het bedrijventerrein. Het college zal kaders hiervoor formuleren en 
een bestemmingsplan voorbereiden zodat ook deze kavel (voor een deel) beschikbaar komt als mogelijkheid om 
bedrijven ut te plaatsen die nu nog gevestigd zijn aan of in de nabijheid van het tracé van de Rembrandtbrug.  

Herstructurering  
Zoals in een motie gevraagd die het college als extra aanmoediging heeft  opgevat voor de eerder gekozen koers heeft 
het college samenhang benadrukt naar alle stakeholders van het belang van de herstructurering van Barwoutswaarder, 
de besluitvorming over schuifruimtelocaties en de Rembrandtbrug. Die samenhang blijkt ook in gesprekken met de 
diverse bedrijven in het gebied van de Rembrandtbrug. Inhoudelijk en organisatorisch willen we de verschillende 
projecten enerzijds zelfstandig houden maar zullen we wel de samenhang steeds meer aanbrengen door meer verbinding 
aan te brengen tussen de kaders voor de gebiedsontwikkeling en de diverse deelprojecten.  

Bijlagen 
Voorontwerpbestemmingsplan Rembrandtburg 

D21025875 Toelichting Bestemmingsplan 
D21025876-Regels Bestemmingsplan 



  Bijlage I Plankaart (is onderdeel van Toelichting Bestemmingsplan) 

Bijlage bij het bestemmingsplan  

Bijlage II-Ontwerpnota infra 
Bijlage III -Akoestisch onderzoek wegreconstructie nieuwe weg 
Bijlage IV-Stikstofdepositie- en luchtkwaliteit -onderzoeken 
Bijlage V-Quickscan natuur Rembrandtbrug 
Bijlage VI-Waterparagraaf 
Bijlage VII-Archeologisch vooronderzoek 
Bijlage VIII -Milieuhygiënisch vooronderzoek (water)bodem 
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1 

INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Woerden wil het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van een 

verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan te Woerden (zie afbeelding 1.1). De verbinding 

loopt over het bedrijventerrein Barwoutswaarder en ontlast de route Rembrandtlaan - Boerendijk. Voor 

realisatie van de verbinding moet een brug gerealiseerd worden over de Oude Rijn. De ontwikkeling draagt 

bij aan een robuuster verkeersnetwerk in Woerden-West. 

Afbeelding 1.1 Globale ligging plangebied (rode contour) 

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied ligt voor een groot deel op het bedrijventerrein Barwoutswaarder in het westen van de kern 

Woerden (provincie Utrecht). Ten noorden van dit bedrijventerrein ligt de rivier Oude Rijn. Aan de overzijde 

van het water ligt de woonwijk Schilderskwartier (zie afbeelding 1.1). De beoogde nieuwe brug sluit aan op 

de Rembrandtlaan in deze woonwijk. Aan de zuidzijde van het plangebied wordt het bedrijventerrein 

ontsloten door de Hollandbaan. Het nieuwe wegtracé sluit aan op deze weg. De Hollandbaan kruist aan de 

oostzijde van het plangebied met de Molenvlietbaan. Ten zuiden en ten oosten van het bedrijventerrein 
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Barwoutswaarder ligt de woonwijk Molenvliet. Ter verduidelijking is in afbeelding 1.2 een stratenkaart 

opgenomen.  

Afbeelding 1.2 Overzicht stratenkaart 

De begrenzing van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.3. 
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Afbeelding 1.3 Globale begrenzing plangebied (blauwe contour) 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Op de gronden in het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen van de gemeente Woerden: 

- Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop, vastgesteld 29 november 2012;

- Schilderskwartier, vastgesteld 19 oktober 2019;

- Molenvliet, vastgesteld 26 oktober 2010;

- Parapluherziening Parkeernormen Woerden, vastgesteld 24 mei 2017.

Voor de appartementen aan de Barwoutswaarder 46 is op 22 februari 2013 een omgevingsvergunning 

verleend.  

Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop 

Binnen het plangebied dat binnen de grenzen van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

Bartwoutswaarder, Polanen en Putkop ligt, zijn de volgende bestemmingen aanwezig: 

- Bedrijventerrein (artikel 5): bestemd voor bedrijfsactiviteiten tot en met de aangegeven milieucategorie.

De milieucategorieën variëren tussen 3.1, 3.2 en 4.1;

- Groen (artikel 6): bestemd voor groenvoorzieningen en water, bijbehorende voorzieningen, voet- en

fietspaden en bestaande ontsluitingswegen ten behoeve van aangrenzende bestemmingen;

- Verkeer (artikel 9): bestemd voor onder meer wegen, paden, ontsluitingswegen en bijbehorende

voorzieningen;

- Water (artikel 10): bestemd voor watergangen, waterberging en waterhuishouding en de bijbehorende

voorzieningen, maar ook voor kruisingen en kunstwerken ten behoeve van wegverkeer;

- Wonen (artikel 11): bestemd voor wonen, tuinen en erven en bijbehorende voorzieningen;

- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4 (artikel 17): mede bestemd voor het behoud van de

aanwezige archeologische waarden. Voor onder meer grondroerende werkzaamheden waarbij dieper

dan 1,0 m gegraven wordt over een oppervlakte groter dan 1.000 m2, is een omgevingsvergunning voor

het uitvoeren van een werk nodig;
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- dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering (artikel 18): mede bestemd voor het behoud van de

waterkering.

Daarnaast geldt er een gebiedsaanduiding op het gebied voor een industriële geluidzone (artikel 21.3). 

De nieuwe brug wordt gerealiseerd binnen de bestemming Water van het bestemmingsplan 

Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop. Echter is de ontwikkeling strijdig met dit 

bestemmingsplan, de maximale toegestane bouwhoogte binnen de bestemming Water is namelijk 3 meter. 

De beoogde brug heeft een hogere bouwhoogte en pas daarom niet binnen de regels van het vigerend 

bestemmingsplan. De nieuwe ontsluitingsweg past binnen de bestemming Verkeer, maar niet binnen de 

bestemmingen Bedrijventerrein, Groen en Wonen. Binnen deze bestemmingen bestaat geen 

wijzigingsbevoegdheid of afwijkingsbevoegdheid. Daarom is de beoogde ontwikkeling strijdig met het 

bestemmingsplan Bedrijventerrein Barwoutswaarder, Polanen en Putkop.  

Een uitsnede van het bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.4. 

Afbeelding 1.4 Uitsnede bestemmingsplan Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putkop met aanduiding plangebed 

(blauwe contour) 

Bestemmingsplan Schilderskwartier 

Het noordelijke gedeelte van het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 

Schilderskwartier. Binnen het plangebied dat binnen de grenzen van het bestemmingsplan Schilderskwartier 

ligt, zijn volgende bestemmingen aanwezig: 

- Bedrijf (artikel 3): bestemd voor bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 2. Ter plaatse is ook een

garagebedrijf toegestaan;

- Detailhandel (artikel 4): bestemd voor detailhandel en dienstverlening, hierbij behorende voorzieningen

zoals erven, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeren, ondergeschikte kantoorfuncties en

ondergeschikte horeca in categorie 3;

- Groen (artikel 7): bestemd voor groenvoorzieningen en water, bijbehorende voorzieningen, voet- en

fietspaden en bestaande ontsluitingswegen ten behoeve van aangrenzende bestemmingen;
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- Verkeer (artikel 14): bestemd voor onder meer wegen, paden, ontsluitingswegen en bijbehorende

voorzieningen;

- Water (artikel 15): bestemd voor watergangen, waterberging en waterhuishouding en de bijbehorende

voorzieningen, maar ook voor kruisingen en kunstwerken ten behoeve van wegverkeer;

- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie (artikel 18): mede bestemd voor het behoud van de

aanwezige archeologische waarden. Voor onder meer grondroerende werkzaamheden waarbij dieper

dan 0,3 m gegraven wordt over een oppervlakte groter dan 100 m2, is een omgevingsvergunning voor

het uitvoeren van een werk nodig;

- Dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering (artikel 19): mede bestemd voor het behoud van de

waterkering.

Daarnaast gelden er gebiedsaanduidingen op het gebied voor een industriële geluidzone en een 

grondwaterbeschermingsgebied. De beoogde ontwikkeling is past binnen het bestemmingsplan 

Schilderkwartier.  

Een uitsnede van het bestemmingsplan ter plaatse van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.5. 

Afbeelding 1.5 Uitsnede bestemmingsplan Schilderskwartier met aanduiding plangebied (blauwe contour)  

Bestemmingsplan Molenvliet 

De zuidzijde van het plangebied ligt voor een klein deel binnen het bestemmingsplan Molenvliet. Binnen het 

plangebied dat binnen de grenzen van het bestemmingsplan Molenvliet ligt, zijn de volgende 

bestemmingen aanwezig: 

- Groen (artikel 6): bestemd voor groenvoorzieningen en water, bijbehorende voorzieningen, voet- en

fietspaden en bestaande ontsluitingswegen ten behoeve van aangrenzende bestemmingen;

- Verkeer (artikel 10): bestemd voor onder meer wegen, paden, ontsluitingswegen en bijbehorende

voorzieningen;

- Water (artikel 11): bestemd voor watergangen, waterberging en waterhuishouding en de bijbehorende

voorzieningen, maar ook voor kruisingen en kunstwerken ten behoeve van wegverkeer.

Daarnaast geldt er een gebiedsaanduiding op het gebied voor een industriële geluidzone. De beoogde 

ontwikkeling past binnen het bestemmingsplan Molenvliet. 

Een uitsnede van het bestemmingsplan is weergegeven in afbeelding 1.6. 
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Afbeelding 1.6 Uitsnede bestemmingsplan Molenvliet met aanduiding plangebied (blauwe contour)  

Parapluherziening Parkeernormen Woerden 

De parapluherziening is een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente Woerden en 

heeft alleen betrekking op het onderwerp parkeren. Via dit bestemmingsplan worden voor nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van bouwen de geldende parkeernormen in heel Woerden van toepassing 

verklaard. Toetsing aan de parkeernormen vindt plaats op basis van de Nota Parkeernormen. Het plangebied 

valt binnen de categorie ‘Woerden rest bebouwde kom’. 

Appartementen Barwoutswaarder 46 

Aan de noordzijde van het plangebied ligt de weg Barwoutswaarder. Deze loopt langs de Oude Rijn. Voor de 

Barwoutswaarder 46 is een omgevingsvergunning verleend met betrekking tot het realiseren van twee 

appartementen. Deze twee appartementen worden verwijderd bij het realiseren van de brugverbinding.     

Conclusie 

Het realiseren van de voorgenomen ontwikkeling is strijdig met het bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

Barwoutswaarder, Polanen en Putkop. Hierbinnen zijn kruisingen en kunstwerken ten behoeve van 

wegverkeer toegestaan. Echter bedraagt de maximale toegestane bouwhoogte hier 3 meter. De nieuwe brug 

heeft een hogere bouwhoogte en past daarom niet binnen de regels van de vigerende 

bestemmingsplannen. Voor een robuuste planologische regeling is gekozen om voor de gehele ontsluiting 

inclusief brug een nieuw bestemmingsplan op te stellen.  
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De nieuwe ontsluitingsweg wordt grotendeels gesitueerd binnen de bestemmingen Bedrijventerreinen, Be-

drijf, Detailhandel, Groen of Wonen. Dit is strijdig met het vigerende bestemmingsplan. Om de voorgeno-

men ontwikkeling planologisch mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

1.4 Leeswijzer 

De toelichting bij voorliggend bestemmingsplan bestaat uit 7 hoofdstukken. Na dit eerste inleidende 

hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van het plangebied. In hoofdstuk 3 wordt het 

beleidskader beschreven dat van toepassing is op het plangebied. Hoofdstuk 4 onderbouwt de gevolgen van 

de voorgenomen ontwikkeling voor relevante milieu- en omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 worden de 

planregels nader toegelicht. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 en 7 de uitvoerbaarheid respectievelijk de 

bestemmingsplanprocedure beschreven.  
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2  

 

 

 

 

BESCHRIJVING PLANGEBIED 

 

In dit hoofdstuk wordt het plangebied beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de huidige situatie en 

vervolgens wordt ingegaan op de aanleiding en doelstelling van het project. 

 

 

2.1 Huidige situatie 

 

In de huidige situatie rijdt veel van het verkeer in het westen van Woerden over de Rembrandtlaan, Jozef 

Israëlslaan en de Boerendijk. De oorzaak hiervan is dat in Woerden-West slechts één brugverbinding is die 

noorden en zuiden van de stad met elkaar verbindt. Deze route wordt veel gebruikt door zowel verkeer uit 

de stad Woerden zelf als verkeer uit het noordelijk achterland dat zowel de bestemming Woerden heeft als 

zich naar de A12 verplaatst en andersom. Vanwege de hoge intensiteiten op de route Rembrandtlaan – Jozef 

Israëlslaan – Boerendijk, de vele conflicten met andere verkeersstromen (kruisingen) en het gebrek aan een 

alternatieve brugverbinding is de route te druk, met files en vertragingen tot gevolg. Vanwege toenemende 

verstedelijking, welvaart en autonome groei zal het in de toekomst alleen maar drukker worden op deze 

route. Deze overlast en oponthoud is problematisch voor de leefbaarheid en heeft tevens tot gevolg dat 

hulpdiensten niet meer aan de aanrijtijden kunnen voldoen. Daarnaast is het verkeersnetwerk met slechts 

één brugverbinding in Woerden-West zwak. Bij het uitvallen van deze brugverbinding krijgt het verkeer te 

maken met grote omrijdroutes en forse vertragingen. 

 

Het plangebied (zie afbeelding 2.1) ligt voor een groot deel op het bedrijventerrein Barwoutswaarder. De 

andere delen van het plangebied liggen binnen de omliggende woonwijken. Het deel aan de noordzijde 

bevindt zich binnen de wijk Schilderskwartier, en het deel aan de zuidzijde ligt in de wijk Molenvliet. Het 

plangebied omvat de toegangswegen richting deze woonwijken.   
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Afbeelding 2.1 Luchtfoto met aanduiding plangebied (blauwe contour)  

Bedrijventerrein Barwoutswaarder 

Het bedrijventerrein Barwoutswaarder ligt ingeklemd tussen de woonwijken Schilderskwartier en Molenvliet. 

Op dit bedrijventerrein bevinden zich voornamelijk kleinere bedrijven en is sprake van een zeer grote 

diversiteit aan type bedrijvigheid. Van woningen tot ambachtelijke industriële bedrijven tot 

veevoederfabrieken en kantoren. De Gildenweg vormt op dit moment een belangrijke ontsluitingsweg van 

het bedrijventerrein. Deze weg ligt aan de westzijde van het bedrijventerrein en verbindt de Hollandbaan aan 

de zuidzijde met de Barwoutswaarder aan de noordzijde. De weg Barwoutswaarder vormt een historisch 

bebouwingslint langs de Oude Rijn met voornamelijk woonbebouwing. Vanwege de ligging aan de Oude 

Rijn is het bedrijventerrein tevens bereikbaar per schip.  

Schilderskwartier 

Het Schilderskwartier is een typisch naoorlogse woonwijk. Het ruimtelijk patroon van de wijk is eenvoudig 

van opzet. Het netwerk van fijnmazige rechthoekige wegenstructuur wordt gekenmerkt door een uniforme 

opbouw, waarbij de meeste wegen een erf-ontsluitingsfunctie hebben. Het patroon is gebaseerd op een 

bepaalde verkaveling van woongroepen, zoals ééngezins- en meergezins rijen huizen met open en gesloten 

verkaveling. Het kenmerk van dit patroon zijn de vele aansluitingen van ontsluitingswegen op de 

hoofdstraten zoals de Rembrandtlaan. De hoofdstraten hebben een ruim profiel. De bebouwing bestaat 

voornamelijk uit kleine eengezinswoningen en portiekwoningen van bescheiden architectonische kwaliteit. 

De Leidsestraatweg is een gemengd gebied met een gevarieerd aantal functies. Op de beganegrondlaag van 

de panden komen diverse winkel-, horeca- en bedrijfsfuncties voor met daarboven een woonfunctie. In de 

bocht van de Oude Rijn, aan de weg Pannebakkerijen, bevindt zich een dakpannenfabriek. Deze fabriek, met 

een industrieel karakter, is de laatste dakpannenfabriek, van een groot aantal soortgelijke bedrijven, die ooit 

in dit deel van Woerden stonden. 



16 | 74 Witteveen+Bos | 123497/21-009.828 | Concept 03 

Molenvliet 

De wijk Molenvliet is in de jaren ’80 van de vorige eeuw gebouwd. In deze periode raakte de stedenbouw, in 

de context van de individualisering, geheel in de ban van het verkavelen. Ruimtelijkheid was uit, knusheid 

was in. De stedenbouwkundige structuur was niet langer gebaseerd op een ruimtelijk concept, maar op een 

maatschappelijk concept. De wijk is individueel verkaveld en keert zich meestal letterlijk af van zijn 

omgeving, de doorgaande weg gaat buiten de wijk om en op enkele plaatsen kan men de wijk in. 

Vervolgens draaien de wegen dieper de wijk in om vervolgens dood te lopen. De woningen draaien in alle 

richtingen mee of juist niet. Wijken met een dergelijke bochtige structuur worden ook wel ‘bloemkoolwijken’ 

genoemd.  

 

Bloemen- en Bomenkwartier 

Het Bloemen- en Bomenkwartier is op meerdere plekken ontsloten, heeft een centrale ligging in de stad en 

kent daardoor een variëteit van soorten sferen aan de randen: open, gesloten, historisch, druk, stil, stenig of 

groen. Het plangebied ligt voor een deel in de Bomenkwartier. Deze buurt heeft, in tegenstelling tot het 

Bloemenkwartier, geen front naar de Boerendijk; de ruimte (het groen) loopt de wijk in. De woonwijk 

kenmerkt zich door bredere straatprofielen. In westelijke richting verandert het beeld van straten naar 

‘hofjesbouw’ en in de westrand staat hoogbouw vrij in het groen als een begrenzing van de wijk. 

 

 

2.2 Aanleiding en doelstelling van het project 

 

Doelstelling 

De doelstelling van het project is om met een nieuwe brug en hoofdontsluitingsroute tussen Rietveld / 

Leidsestraatweg en Hollandbaan, de intensiteiten op de route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk 

te reduceren, zodat er een goede doorstroming en een veilig en robuust verkeersnetwerk in Woerden-West 

ontstaat en bijdraagt aan de verkeersvisie en strategienota: 

- automobilisten van buiten de gemeente die geen woon-, werk-, winkel- of recreatiebestemming in de 

gemeente hebben, worden zo spoedig mogelijk via hoofdverbindingsroutes naar de provinciale wegen 

of de autosnelweg geleid; 

- voor automobilisten met een herkomst binnen de gemeente en met een bestemming erbuiten en 

omgekeerd, geldt dat de verplaatsing binnen de gemeente zo snel en direct mogelijk verloopt. 

 

Daarnaast levert de Rembrandtbrug een belangrijke impuls aan de gewenste herstructurering van het 

bedrijventerrein Barwoutswaarder.  

 

Historie 

De verkeersafwikkeling in Woerden-West is al een langer onderwerp van gesprek. Door onvoldoende 

draagvlak is een randweg tot op heden niet gerealiseerd. In 2017 is de verkeersafwikkeling in Woerden-West 

weer nadrukkelijk op de agenda gezet. De raad heeft op 2 oktober 2017 opdracht gegeven om vergelijkend 

onderzoek uit te voeren naar zeven varianten voor een westelijke randweg. Dit vergelijkend onderzoek is in 

het voorjaar 2018 aangeboden aan de raad. Met de informatie uit deze onderzoeken konden de fracties in 

aanloop naar de verkiezingen van maart 2018 een standpunt innemen over de westelijke randweg.  

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn er afspraken in de coalitie gemaakt en verwoord in het 

coalitieakkoord. Voor de ontwikkeling betekent dit dat er vooralsnog geen westelijke randweg komt. Wel wil 

het college de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk verlichten, het verkeersnetwerk 

robuuster maken door een extra brug aan te leggen over de Oude Rijn en die aansluiten op de Hollandbaan. 

In de begroting is door de raad daarvoor geld gereserveerd vanaf 2022. 

 

Gildenbrug  

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben een voorkeur uitgesproken voor een brug ter hoogte van 

de Gildenweg, de zogenaamde Gildenbrug. Deze voorkeur is gebaseerd op het eerder uitgevoerde 

onderzoek waaruit blijkt dat dit alternatief een goede bijdrage levert aan de doelstelling en een stuk minder 

kost dan de andere alternatieven. De raad heeft besloten dat in het onderzoek door het projectteam 

intensief geparticipeerd wordt met de bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De 
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gemeenteraad heeft dit besluit genomen door akkoord te gaan met de startnotitie tijdens de 

raadsvergadering van 4 april 2019.  

Het uitgevoerde onderzoek conform de vastgestelde startnotitie heeft niet alleen inzicht gegeven in wat het 

realiseren van een Gildenbrug in de praktijk betekent en een discussie opgeleverd over de raakvlakken 

tussen de toekomstige ontwikkelingen in Woerden in relatie tot de locatie van de brug, maar heeft ook 

geleid tot twee nieuwe alternatieven. Het gaat om het alternatief Rietveldbrug-West en de Rembrandtbrug. 

Beide alternatieven zijn aangedragen door de Adviesgroep. Het alternatief Rietveldbrug-West was 

eenvoudig uit te werken en te beoordelen. Voor het alternatief Rembrandtbrug lag dat anders. Vanwege de 

complexe inpassing en de ruimtelijke impact is dit alternatief in deze fase alleen op hoofdlijnen onderzocht. 

Wel blijkt dat dit alternatief duidelijk het beste helpt voor de verkeersdoelstelling om een goede 

doorstroming en robuust verkeersnetwerk te realiseren, maar een stuk duurder is dan de andere 

alternatieven. 

Rembrandtbrug 

Conform het raadsvoorstel van het college van B&W en het advies van de adviesgroep heeft de raad 23 

januari 2020 besloten om - voordat er een definitieve keuze gemaakt wordt - het alternatief Rembrandtbrug 

eerst gelijkwaardig uit te werken. In de daarop volgende maanden is een aantal ontwerpstappen opnieuw 

doorlopen en is de omgeving intensief betrokken. Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad met een 

ruime meerderheid het besluit genomen om de Rembrandtbrug te realiseren en daarvoor een planologische 

procedure te doorlopen door het in procedure brengen van een bestemmingsplan. Conform het 

vastgestelde raadsvoorstel moeten eind 2026 de Rembrandtbrug en de ontsluitingsweg gerealiseerd zijn. 

2.3 Toekomstige situatie 

De Verkeersvisie 2030 van de gemeente Woerden maakt onderscheid in drie categorieën wegen binnen de 

bebouwde kom, namelijk ontsluitingswegen, wijkverbindingswegen en hoofdverbindingswegen. De nieuw 

aan te leggen weg in het verlengde van de Rembrandtburg valt onder de categorie hoofdverbindingsweg. 

Tijdens het opstellen van het ontwerp is gekeken naar de meest optimale situatie waarin zo goed mogelijk 

invulling kon worden geven aan de volgende aspecten: 

- (verkeers)veiligheid;

- doorstroming;

- landschappelijke / stedenbouwkundig inpassing;

- duurzaamheid / klimaatadaptatie;

- reductie van aankoop van percelen en grond;

- uitgeefbaar terrein.

In aanvulling op de ontwerpeisen die gesteld worden in het ASVV1 voor gebiedsontsluitingswegen, stelt de 

verkeersvisie de volgende eisen aan een hoofverbindingsweg binnen de bebouwde kom:  

- woningen, bedrijven en parkeervoorzieningen ontsluiten niet direct op de weg;

- er is een strikte scheiding in het gebruik van de te onderscheiden doelgroepen weggebruikers:

· fietsers maken gebruik van een vrijliggend fietspad;

· er ontsluiten geen bedrijven of woningen op de weg, waardoor voetgangers niet gefaciliteerd

worden;

- er zijn zo min mogelijk kruispunten op de nieuwe weg, om de verkeersveiligheid en doorstroming zoveel

mogelijk te waarborgen;

- trottoirs worden niet direct langs hoofdverbindingswegen aangelegd; de oversteeklocaties worden

aangegeven;

- een looproute is goed verlicht. Dit vergroot het zicht van de voetganger, de zichtbaarheid van de

voetganger en het gevoel van veiligheid (heeft relatie met verlichtingsbeleid);

1  De ASVV (‘Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen’) is het handboek voor verkeersvoorzieningen binnen de 

bebouwde kom. 
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- de uitwisseling van verkeer (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) vindt plaats op kruispunten

in de vorm van een rotonde, een verkeerslicht of een voorrangskruispunt;

- de maximumsnelheid is 50 km/u, aansluitend op de toegestane snelheid op de Hollandbaan en

Rembrandtlaan;

- naast de verharding (en, indien van toepassing, naast het vrijliggend fietspad) is een voldoende brede

berm aanwezig;

- de weg is uitgevoerd in asfalt.

Bij de verbindingsweg wordt uitgegaan van een profiel met 2x1 rijstroken met een maximum snelheid van 50 

km/uur. De overige wegen (zoals de zijwegen) zijn gelegen binnen de bebouwde kom en gecategoriseerd 

als erftoegangswegen met een ontwerpsnelheid van 50 km/h of lager. Ook de Hollandbaan en de 

Leidsestraatweg liggen binnen de bebouwde kom en hebben een maximumsnelheid van 50 km/uur. De 

Hollandbaan heeft de functie van een hoofdverbinding in de gemeente Woerden.  

Met het oog op het ‘vergroenen’ van het gebied wordt beplanting aan weerszijden van de weg opgenomen. 

Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met (sociale) veiligheid, kabels en leidingen en verlichting. 

Daarnaast sluit het aan op de door de gemeente Woerden op te stellen groenvisie voor de gemeente 

Woerden. Voor wat betreft verlichting, is het uitgangspunt dat langs het tracé openbare verlichting wordt 

geplaatst. 

De uitvoering van het project start naar verwachting in de loop van 2023. De einddatum van het project is 

naar verwachting 2026. 

PM Visualisatie van de nieuwe brug + weg. 

In het ontwerp dat ten grondslag ligt aan het voorontwerp bestemmingsplan is uitgegaan van het 

verkeerskundige ontwerp zoals opgenomen in bijlage II. Dit betreft het nieuwe tracé tussen de 

Rembrandtlaan en de Hollandbaan (zie afbeelding 2.2) en een aanpassing van het kruispunt Hollandbaan - 

Molenvlietbaan. 

Afbeelding 2.2 Schetsontwerp wegtracé en Rembrandtbrug 

Ten behoeve van een goede en robuuste verkeersafwikkeling is op basis van verkeersmodel berekeningen 

uit 2019 is gekozen voor enkelstrooksrotondes bij de aansluiting op de Leidsestraat / Rembrandtlaan en de 

aansluiting op de Hollandbaan. Het nieuwe tracé is net als de aansluitende wegen gecategoriseerd als 

hoofdverbindingsweg binnen de bebouwde kom. Hierbij wordt uitgegaan van 2x1 rijstroken en een 

ontwerpsnelheid van 50 km/uur. De inrichting is conform de Verkeersvisie 2030 en de ASVV. Vanwege de 

verkeersveiligheid is gekozen voor éénrichtingsfietspaden bij de rotondes en aan weerszijden van de weg. 
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Inrichting van het nieuwe tracé 

- De rotonde Leidsestraat / Rembrandtlaan wordt ingericht als een enkelstrooksrotonde zonder extra 

voorzieningen zoals een bypass. Zoals gebruikelijk binnen de bebouwde kom zijn de fietsers in de 

voorrang en is de rotonde voorzien van een fietspad in één richting; 

- de Oude Rijn wordt gekruist middels een beweegbare brug. Voor de brug inclusief benodigde 

voorzieningen is ruimtebeslag opgenomen in de plankaart. De doorvaarthoogte van het beweegbaar 

gedeelte bedraagt 1,50 m. Als gevolg hiervan moeten de aansluitende wegen én de wegen rondom de 

brug (Barwoutswaarder en Leidsestraatweg) worden ‘verhoogd’; 

- de Barwoutswaarder krijgt een zogenaamde ‘koude aansluiting’, waarbij fietsers het tracé kunnen 

kruisen en de Barwoutswaarder doodloopt voor gemotoriseerd verkeer. Hiermee wordt sluipverkeer 

over de Barwoutswaarder voorkomen. Ter plaatse van de middengeleider (2,50 m breed) kunnen fietsers 

zich opstellen bij het (gefaseerd) oversteken van de weg; 

- de Kuipersweg sluit aan op het nieuwe tracé middels een volwaardig kruispunt. Het verkeer op het 

Rembrandttracé bevindt zich in de voorrang. De oostelijke tak van het kruispunt betreft alleen de 

ontsluiting van de aangrenzende percelen, waardoor de intensiteit op deze tak laag is; 

- de Touwslagersweg sluit aan op het Rembrandttracé middels een volwaardig kruispunt. Het verkeer op 

het Rembrandttracé bevindt zich in de voorrang. De bestaande percelen die momenteel ontsluiten op 

de Kuipersweg en grenzen aan de Touwslagersweg zullen in de nieuwe situatie ontsloten worden op de 

Touwslagersweg; 

- de rotonde Hollandbaan betreft een enkelstrooksrotonde zonder extra voorzieningen zoals een bypass. 

Zoals gebruikelijk binnen de bebouwde kom zijn de fietsers in de voorrang en is de rotonde voorzien 

van een fietspad in één richting. 

 

Kruising met het Jaagpad 

Het Jaagpad heeft als verbinding van de binnenstad met het buitengebied een belangrijke cultuurhistorische 

en recreatieve waarde. Het ontwerp gaat uit van een gelijkvloerse kruising van het Jaagpad met het nieuwe 

tracé, waarbij in het gebied aan weerzijden van de aanlanding van de brug ruimte is voorzien voor een 

zorgvuldige en veilige ontsluiting en inpassing van het Jaagpad.   

 

Dwarsprofiel nieuwe tracé 

Het principe dwarsprofiel heeft een breedte van bijna 20 meter (zie afbeelding). Hierin is uitgegaan van 

rijstroken van 3,25 m (exclusief as markering) om de weggebruiker een veilig gevoel te geven en tegelijk niet 

uit te nodigen tot hard rijden. Ten behoeve van verkeersveiligheid is zowel aan de west- als de oostzijde 

voorzien in een 2,0 m breed fietspad dat middels groene bermen is gescheiden van de weg. De 5,5 m 

groene middenberm fungeert daarbij als Groene Loper tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden van 

de Barwoutswaarder. De middenberm biedt daarbij ruimte om duurzaamheidsmaatregelen onder te 

brengen, zoals ruimte voor waterafvoer.   
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Afbeelding 2.3 Het principe dwarsprofiel van het tracé tussen de Rembrandtlaan en de Hollandbaan 

Kruispunt Molenvlietbaan - Hollandbaan 

Het kruispunt Molenvlietbaan – Hollandbaan wordt ingericht als kruispunt met verkeerslichten. Vooral in de 

ochtendspits is het aanbod van fietsers namelijk zodanig dat bij een rotonde de wachtrijen voor 

gemotoriseerd verkeer te lang zullen worden. Hierbij is uitgegaan van drie opstelstroken op de hoofdrichting 

(Hollandbaan) en twee opstelstroken op de zijrichtingen om het ruimtebeslag zoveel mogelijk te beperken. 
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3 
BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk wordt het voor onderhavig plan relevante ruimtelijk beleid van rijk, provincie, regio en 

gemeente beschreven. Aangegeven wordt wat de relatie is tussen het plan en het beleid en getoetst wordt 

of het plan in overeenstemming is met het geldende beleid.  

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Omgevingswet 

Naar verwachting treedt de Omgevingswet (Ow) op 1 juli 2022 in werking. De Omgevingswet betreft een wet 

die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van 

de leefomgeving (omgevingsrecht) beoogt, door tientallen op dit moment vigerende wetten en honderden 

regels te bundelen in één nieuwe wet. De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op 

het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. Het 

overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet (IOw) en het Invoeringsbesluit Omgevingswet regelt de 

verhouding tussen nieuwe en bestaande regelgeving. Paragraaf 11.2 van de IOw bevat het overgangsrecht 

voor de kerninstrumenten van de Ow: de Omgevingsvisie, programma’s, het omgevingsplan, de 

omgevingsverordening en waterschapsverordening, algemene rijksregels, de omgevingsvergunning, het 

projectbesluit en instructieregels. De uitwerking van het overgangsrecht kan overigens nog wijzigen in de 

parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet. 

Dit bestemmingsplan in relatie tot de Omgevingswet  

Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet, gaat dit bestemmingsplan op in het 

omgevingsplan van de gemeente. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft namelijk iedere 

gemeente van rechtswege één omgevingsplan (artikel 22.1 Ow). Het overgangsrecht, beschreven in de 

Invoeringswet Omgevingswet (IOw), regelt dat de gemeente in 2022 in ieder geval een omgevingsplan heeft 

dat gevuld is met (1) de regels die van rijksniveau naar gemeenteniveau gaan en (2) de bestaande ruimtelijke 

plannen en een aantal verordeningen (artikel 1.1, onderdeel JI IOw). Deze twee onderdelen vormen samen 

het tijdelijk deel van het omgevingsplan. 

Procedure  

Het oude recht is van toepassing op procedures die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn 

gestart. Op dit bestemmingsplan is derhalve de Omgevingswet nog niet van toepassing, omdat de officiële 

procedure van dit bestemmingsplan gestart wordt voor 1 juli 2022. Ook is het overgangsrecht nu zo 

ingestoken dat alles wat in bestemmingsplannen, beheersverordeningen en omgevingsvergunningen is 

geregeld in feite gewoon geldig blijft na 1 juli 2022. 

Conclusie 

Het huidige recht blijft van toepassing op de procedure voor het opstellen van dit bestemmingsplan, omdat 

het ontwerpbestemmingsplan vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage wordt gelegd. Bij 

de invoering van de Omgevingswet gaat dit bestemmingsplan over in het omgevingsplan. Hiermee vormt de 

Omgevingswet geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkelingen in dit bestemmingsplan.  
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3.1.2 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

 

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is in september 2020 inwerking getreden. De NOVI vervangt de SVIR. 

In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkelingen van de leefomgeving in 

Nederland. In de NOVI staat integraal werken met andere overheden en maatschappelijke organisaties 

centraal. Ook is er meer regie vanuit het Rijk. Door steeds een zorgvuldige afweging van belangen te maken 

wordt gewerkt aan vier prioriteiten:   

- ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 

- duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel; 

- sterke en gezonde steden en regio’s; 

- toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 

In de NOVI worden twintig nationale belangen genoemd, worden nationale keuzes gemaakt, wordt richting 

gegeven aan decentrale afwegingen en wordt gebiedsgericht gewerkt. Met de NOVI wil het rijk in concrete 

gebieden tot keuzes komen. De NOVI staat voor een ‘omgevingsinclusief’ beleid en onderscheidt daarbij drie 

afwegingsprincipes: combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies, kenmerken en identiteit van 

een gebied staan centraal en afwentelen wordt voorkomen.  

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan draagt bij aan de derde prioriteit van de NOVI: sterke en gezonde steden en regio’s. 

De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een uitbreiding van het lokale verkeersnetwerk en biedt een 

alternatief voor een huidig knelpunt. Het bestemmingsplan draagt daarmee bij aan de realisatie van een 

bereikbaar, veilig en robuust netwerk. Ook wordt het bestaande bedrijventerrein nog beter aangesloten op 

het verkeers- en vervoersnetwerk. De ontwikkeling van dit bestemmingsplan sluit daarmee aan op de NOVI. 

 

 

3.1.3 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening bevestigt in juridische zin de kaderstellende uitspraken 

uit de NOVI ten aanzien van de daarin genoemde nationale belangen. Door de nationale 

belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro bijgedragen aan de versnelling 

van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en vermindering van de bestuurlijke drukte.  

 

Relatie met de ontwikkeling 

Dit bestemmingsplan is kleinschalig. De uitbreiding van het verkeersnetwerk betreft een uitbreiding van het 

lokale verkeersnetwerk in gemeente Woerden. Dit bestemmingsplan raakt geen nationale belangen zoals 

benoemd in het Barro.  

 

 

3.1.4 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

De ladder voor duurzame verstedelijking is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Op 1 juli 2017 is 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waarbij een nieuwe laddersystematiek geldt. Deze 

regeling staat beschreven in artikel 3.1.6 Bro. Het bevoegd gezag moet voldoen aan een 

motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt via een 

bestemmingsplan, uitwerkings- of wijzigingsplan, of een omgevingsvergunning. Zo bevat een dergelijk 

plan een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het plan een ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien. 

 

De laddertoets moet worden uitgevoerd wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Een 

stedelijke ontwikkeling is in het Bro gedefinieerd als een ‘ruimtelijke ontwikkeling van een 

bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen’. Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en 

omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Mede aan de hand van jurisprudentie is duidelijk 
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welke ontwikkelingen al dan niet worden aangemerkt als (nieuwe) stedelijke ontwikkeling. 

Relatie met dit bestemmingsplan 

De realisatie van een weg kan niet wordt aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling volgens de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201608869/1). Dit bestemmingsplan hoeft daarom 

niet te worden getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking.  

De ladder voor duurzame verstedelijking vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling in 

het plangebied. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Omgevingsvisie provincie Utrecht 

De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht is op 10 maart 2021 vastgesteld. De provincie Utrecht heeft een 

fijn woon- en leefklimaat en wil dat graag dat de iedereen ook in de toekomst prettig en gezond in de 

provincie kan leven. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor opgaven als de groeiende behoefte aan woningen, 

de aantrekkende economie en de energietransitie. 

De omgevingsvisie van de provincie Utrecht geeft in zeven beleidsthema’s richting aan de ontwikkeling en 

bescherming van een gezonde en veilige leefomgeving. In 2050 is er een provincie Utrecht: 

- waarin stad en land gezond zijn;

- die klimaatbestendig en waterrobuust is;

- waarin duurzame energie een plek heeft;

- met vitale steden en dorpen;

- die duurzaam, gezond en veilig bereikbaar is;

- met een levend landschap, erfgoed en cultuur;

- die een toekomstbestendige natuur en landbouw heeft.

Deze thema’s kennen samenhang en relaties in boven- en ondergrond. De thema’s zijn in verband te 

brengen met het streven naar een duurzame, circulaire, gezonde en vitale provincie. 

De behoefte aan wonen en werken in de provincie Utrecht is groot. Tot 2050 zijn 147.000 tot 177.000 extra 

woningen nodig om aan de volledige behoefte te voldoen. Voor de periode tot 2040 is de opgave 115.000 

tot 145.000 woningen. Voor kleinere kernen speelt het vraagstuk hoe deze kernen vitaal te houden. De 

werkgelegenheid groeit tot 2050 stevig met naar verwachting 100.000 banen en dat is ook nodig voor een 

goede woon-werkbalans. Het zoeken naar ruimte voor woningen, werklocaties en voorzieningen hangt 

samen met het zoeken naar ruimte om de steden en dorpen gezond, veilig, duurzaam en bereikbaar te 

maken. 

Voor het beleidsthema ‘vitale steden en dorpen’ wordt ervoor gekozen om de ruimtevraag voor wonen en 

werken op een duurzame wijze te accommoderen via binnenstedelijke en binnendorpse ontwikkeling, met 

aandacht voor bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en inclusiviteit. Daarbij is een 

aantal locaties specifiek benoemd als potentiële locatie voor integrale ontwikkeling wonen en werken rond 

knooppunten. Hieronder valt het knooppunt Woerden.  

Relatie met dit bestemmingsplan 

In dit geval is sprake van de ontwikkeling van een nieuwe verbinding tussen de Rembrandtlaan en de 

Hollandbaan in Woerden-West, waarmee wordt gezorgd voor een robuuster verkeersnetwerk. Bovendien 

kan de ontwikkeling bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het stedelijk gebied Barwoutswaarder. Deze 

ontwikkeling past daarmee binnen het beleid uit de omgevingsvisie. 
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3.2.2 Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht 

De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een Omgevingsverordening met regels voor de 

leefomgeving. Op 10 maart 2021 hebben Provinciale Staten de interim Omgevingsverordening vastgesteld. 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Het plangebied ligt binnen het gebied dat is aangeduid als Groene Hart (afbeelding 3.1). Een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft op dit gebied bevat bestemmingen en regels ter bescherming van de 

voorkomende kernkwaliteiten en bevat geen bestemmingen of regels die nieuwe activiteiten toestaan die de 

kernkwaliteiten onevenredig aantasten. Het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een brug 

tast de kernkwaliteiten dus niet onevenredig aan.  

Afbeelding 3.1 Uitsnede Interim Omgevingsverordening (themakaart ‘landschappen’) met aanduiding globaal plangebied (rode 

contour) 

Het plangebied valt daarnaast binnen het stedelijk gebied. Verstedelijking is binnen dit gebied toegestaan. 

Voor nieuwe plannen die betrekking hebben op woningbouw, bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren 

gelden aanvullende bepalingen (paragraaf 9.2, stedelijke functies in stedelijk gebied). In dit geval is sprake 

van de ontwikkeling van een nieuwe ontsluiting in Woerden-West, waarmee wordt gezorgd voor een 

robuuster verkeersnetwerk. De bepalingen met betrekking tot woningbouw, bedrijventerreinen, detailhandel 

en kantoren zijn daarom niet relevant voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Voor het thema bereikbaarheid geldt dat een bestemmingsplan waarin nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien, 

waarborgt dat knelpunten in de bereikbaarheid niet toenemen en bij voorkeur afnemen. De motivering op 

het bestemmingsplan bevat: 

- een beschrijving van het aantal verplaatsingen die deze nieuwe ontwikkelingen tot gevolg hebben;

- een beschrijving van de wijze waarop het plangebied wordt ontsloten voor de verschillende

vervoerwijzen;

- een analyse of er door het aantal verplaatsingen knelpunten op het omliggende (regionale) verkeers- en

vervoersnetwerk voor de diverse vervoerwijzen kunnen ontstaan; en

- een analyse of de bereikbaarheid door de beoogde ontwikkelingen wordt verslechterd en of de reistijd

significant toeneemt.

Indien uit de analyse blijkt dat er mogelijk sprake is van verslechtering van de bereikbaarheid of toename 

van knelpunten op het omliggende verkeers- en vervoernetwerk, wordt een mobiliteitstoets uitgevoerd. 

Hierin worden mogelijke oplossingen voor de geconstateerde knelpunten uitgewerkt, waarbij ook realisatie 

en financiering van deze maatregelen aan bod komen. De ontwikkeling van de Rembrandtbrug en de 
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aangesloten wegen draagt bij aan de ontwikkelingen aan de verbetering van de bereikbaarheid van de stad 

Woerden. Knelpunten in bereikbaarheid nemen af. Een mobiliteitstoets is daarom niet nodig voor de 

beoogde ontwikkeling.   

Op afbeelding 3.2 is te zien dat er een regionaal fietsnetwerk en een provinciaal OV-netwerk binnen het 

plangebied valt.  

Afbeelding 3.2 Uitsnede Interim Omgevingsverordening (themakaart ‘bereikbaarheid’) met aanduiding globaal plangebied (rode 

contour) 

Voor grondwaterbeschermingsgebieden (zie afbeelding 3.3) zijn in de verordening specifieke regels 

opgenomen over het gebruik van de gronden. In grondwaterbeschermingsgebieden moet, met het oog op 

de waterwinning, worden voorkomen dat er bedrijven worden gevestigd die voor de kwaliteit van de bodem 

en het grondwater een te groot risico vormen. Ook is het verboden om in een 

grondwaterbeschermingsgebied een niet-toelaatbare voor het grondwater schadelijke stof voorhanden te 

hebben. Daarnaast is het verboden om in een grondwaterbeschermingsgebied in Woerden boorputten op te 

richten, in exploitatie te nemen of te hebben met een boordiepte van 3 meter of meer onder maaiveld. Ook 

is het verboden om grond- of funderingswerken uit te voeren of te hebben op een diepte van 3 m of meer 

onder het maaiveld, met inbegrip van schuine boringen, uitgevoerd vanaf een locatie buiten de 

grondwaterbeschermingszone. Meer informatie over het thema water is vermeld in paragraaf 4.11.   
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Afbeelding 3.3 Uitsnede Interim Omgevingsverordening (themakaart ‘ondergrond en bodem’) met aanduiding globaal plangebied 

(rode contour) 
 

 
 

 

Daarnaast is de Oude Rijn aan de noordzijde van het plangebied aangewezen als provinciale vaarweg. De 

Oude Rijn valt binnen het beperkingengebied vaarwegen. Hiervoor geldt een specifieke zorgplicht. De 

vaarweg moet vrij worden gehouden van schadelijke obstakels en losse stoffen. Ook mag de vaarweg of een 

daarbij behorend werk niet worden beschadigd. Bij de ontwikkeling van de Rembrandtbrug wordt de 

vaarweg niet beschadigd, noch worden stoffen geloosd in het water. Meer informatie, zoals hoe het lozen 

wordt voorkomen, is vermeld in paragraaf 4.8. 

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied is niet in strijd met de regels uit de omgevingsverordening. 

 

 

3.2.3 Mobiliteitsvisie provincie Utrecht 

 

De ambitie voor 2028 is dat provincie Utrecht nog altijd een aantrekkelijke provincie is met ruimte voor goed 

wonen, werken en natuur en met sterke ruimtelijke en sociale kwaliteiten. Een goede bereikbaarheid maakt 

Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame 

leefomgeving. De provincie Utrecht is een van de meest concurrerende regio’s van Europa. Een goede 

bereikbaarheid is van groot belang voor de kracht en aantrekkelijkheid van ons gebied en voor de 

concurrentiepositie van de provincie. Er wordt daarom ingezet op een mobiliteitsnetwerk dat mensen en 

goederen snel op hun bestemming brengt en dat dienstbaar is aan de maatschappelijke behoeftes.  

 

De mobiliteitsvisie zet in op het versterken van de bestaande netwerken. De provincie hanteert de 

gebiedsbenadering: een proactieve werkwijze met het gebied als vertrekpunt waarin de nieuwe 

infrastructuur zijn plek krijgt.  

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

De nieuwe ontsluiting in Woerden-West draagt bij aan een betere doorstroming en zorgt ervoor dat 

reizigers eerder op plek van bestemming zijn. Hiermee past de voorgenomen ontwikkeling binnen het beleid 

uit de mobiliteitsvisie. 
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3.2.4 Mobiliteitsprogramma 2019-2023 

 

De komende jaren blijft de provincie Utrecht groeien. Zowel het aantal banen als het aantal inwoners neemt 

toe. Dit vergroot de vraag naar mobiliteit en de druk op de bereikbaarheid. De provincie Utrecht maakt de 

volgende keuzes: 

1 kiezen voor het verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei; 

2 kiezen voor de meest geschikte combinatie van vervoerwijzen per gebied; 

3 kiezen voor kwaliteit voor de OV-reiziger; 

4 kiezen voor kwaliteit voor de fietser; 

5 kiezen voor een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij de Ring Utrecht; 

6 kiezen voor duurzame en innovatieve oplossingen. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling in Woerden-West sluit aan bij doel 2: kiezen voor de meest geschikte combinatie van 

vervoerwijzen per gebied. De ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van een knooppunt door het 

realiseren van een autoweg, verbindingsweg en fiets- en looppaden.  

 

 

3.3 Regionaal beleid 

 

3.3.1 Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Midden-Holland 

 

Op 10 april 2017 is het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Midden-Holland vastgesteld. Gemeente 

Woerden valt hieronder.  

 

Het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Midden Holland vormt een regionaal plan voor de periode tot 2025, 

met een doorkijk tot 2030. De drie hoofdopgaven voor mobiliteit voor de regio Midden-Holland zijn: 

1 concurrerend: het bevorderen van de concurrerende regio. Het ondersteunen van de economisch 

gewenste bereikbaarheidskwaliteit en ontwikkelingen in met name verstedelijkte gebieden; 

2 leefbaar, groen en veilig: het bewaken van de groene, leefbare en ook veilige regio. Mobiliteit moet 

gewenste leefkwaliteiten ondersteunen en mag niet ten koste van het karakter van onze regio gaan; 

3 adaptief: het benutten van kansen die voorbij komen - bijvoorbeeld op het gebied van technologie - om 

de bereikbaarheid van de regio te vergroten of de mobiliteit te verbeteren.  

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Er zijn tien speerpunten voor beleid benoemd. Het speerpunt ‘doorstroming hoofdroutes voor regionaal 

autoverkeer optimaal benutten’ sluit aan bij de voorgenomen ontwikkeling. Het gaat daarbij onder andere 

om de aanpak van huidige knelpunten. De nieuwe ontsluiting in Woerden-West leidt tot een robuust 

wegennetwerk.  

 

De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied past binnen het regionaal beleid voor verkeer en vervoer. 

 

 

3.4 Gemeentelijk beleid 

 

3.4.1 Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2030  

 

Op 2 juli 2009 heeft de gemeenteraad de Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2030 vastgesteld. De 

structuurvisie heeft betrekking op de gehele gemeente Woerden en bevat de hoofdlijnen van het te voeren 

ruimtelijk beleid. In dit document is de koers voor de brede toekomstige ontwikkeling van Woerden bepaald. 

 

De gemeente heeft in de structuurvisie vijf kernambities geformuleerd als leidraad voor de 

ontwikkelingsrichting: 

1 kwaliteiten Woerden verder ontwikkelen: een stedelijke kern met goede voorzieningen en een diversiteit 

aan woonmilieus, centraal gelegen in het Groene Hart;  



28 | 74 Witteveen+Bos | 123497/21-009.828 | Concept 03 

2 ruimtelijke en cultuurhistorische identiteit als uitgangspunt: de twee bestaande landschappen (het 

veenweidegebied en de oeverwal) vormen de sturende kracht achter ruimtelijke ontwikkelingen; 

3 alle kernen ook in de toekomst leefbaar en aantrekkelijk: dat betekent investeren in de bestaande woon- 

en werkgebieden; 

4 Woerden goed bereikbaar: essentieel voor het goed kunnen functioneren van een gemeente, niet alleen 

voor auto’s, maar ook voor het openbaar vervoer en het langzaam verkeer; 

5 regionale functie verder uitbouwen: veel van de kleinere kernen zullen in toenemende mate afhankelijk 

zijn van Woerden voor de dagelijkse boodschappen, maar ook voor andere voorzieningen op het gebied 

van zorg, onderwijs, werkgelegenheid, leisure, cultuur en recreatie. 

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Op grond van de huidige ruimtelijke structuur valt het plangebied binnen bedrijventerrein. Daarnaast loopt 

de indicatieve zone van de Limes (zie voor verdere toelichting, 4.12.2) door het gebied (zie afbeelding 3.4).  

 

Voor bestaande bedrijventerreinen ligt er een kwalitatieve opgave voor revitalisering.  

 

 

Afbeelding 3.4 Visiekaart Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2030 met globale aanduiding plangebied (rode contour) 
 

 
 

 

De voorgenomen ontwikkeling om een nieuwe ontsluiting te realiseren en daarmee bestaande verbindingen 

te ontzien en een robuuster verkeersnetwerk te creëren, past binnen het beleid uit de gemeentelijke 

structuurvisie.  

 

 

3.4.2 Omgevingsvisie  

 

Vanaf 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze staat voor een goede balans 

tussen het gebruiken en beschermen van onze fysieke leefomgeving. De structuurvisie en het 

bestemmingsplan worden vervangen door de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Gemeente Woerden 

werkt volop aan de voorbereidingen hiervan. De verwachte vaststelling van de omgevingsvisie vindt plaats in 

de loop van 2021.  

 

PM: nader in te vullen zodra meer informatie over de (ontwerp) omgevingsvisie beschikbaar is. 
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3.4.3 Verkeersvisie 2030 

 

De Verkeersvisie 2030 is door de gemeenteraad van Woerden vastgesteld op 18 mei 2017. Het is een 

politieke keuze om de verkeerssituatie in Woerden-West fundamenteel aan te pakken, vooruitlopend op de 

uitkomsten van de Strategienota 2030 en het Meerjarenverkeersplan. De aanpak dient zo veel als mogelijk te 

voldoen aan de volgende uitgangspunten: 

- de hulpdiensten moeten altijd hun opkomsttijden kunnen halen in geval van een incident. Hierbij 

moeten zij veilig, snel en dicht bij het gemelde incident kunnen komen; 

- binnen de kernen, wijken/buurten en hiertussen geniet fietsmobiliteit de voorkeur boven gemotoriseerd 

verkeer. Dit moet gepaard gaan met veiligheid en parkeermogelijkheid voor de fietsen en een goede 

doorstroming van ál het verkeer. Fietsroutes van en naar scholen zijn specifiek ingericht ten aanzien van 

de veiligheid; 

- voor automobilisten met een herkomst binnen de gemeente en met een bestemming erbuiten en 

omgekeerd, geldt dat de verplaatsing binnen de gemeente zo snel en direct mogelijk verloopt; 

- automobilisten van buiten de gemeente die geen woon-, werk-, winkel- of recreatiebestemming in de 

gemeente hebben, worden zo spoedig mogelijk via hoofdverbindingsroutes naar de provinciale wegen 

of de autosnelweg geleid; 

- binnen de gemeente wordt het aantal geluidgehinderden, als gevolg van gemotoriseerd verkeer, zoveel 

mogelijk geminimaliseerd volgens het ALARA-principe1; 

- binnen de gemeente wordt de uitstoot van voor mens en dier schadelijke stoffen, als gevolg van 

gemotoriseerd verkeer, zoveel mogelijk geminimaliseerd volgens het ALARA-principe. 

 

Om aan deze uitgangspunten te kunnen voldoen, is een wegencategoriseringsplan gemaakt. Het 

wegencategoriseringsplan verdeelt het verkeer zo evenwichtig mogelijk over het netwerk. In dit plan worden 

hoofdverbindingswegen aangewezen waarop doorstroming het belangrijkste is. Deze 

hoofdverbindingswegen worden gebruikt om vanuit Woerden zo snel, direct en efficiënt mogelijk op het 

provinciale wegennet of autosnelwegennet te komen. Er worden in principe geen snelheidsremmende 

maatregelen getroffen op hoofdverbindingswegen. In dit wegencategoriseringsplan zijn de volgende wegen 

in het plangebied als hoofdverbindingsweg gecategoriseerd: 

- Rietveld van Zegveldse Uitweg tot en met de brug; 

- Hollandbaan; 

- Rembrandtlaan; 

- Boerendijk; 

- Waardsebaan; 

- Hoge Rijndijk / Molenvlietbaan. 

 

Op afbeelding 3.5 zijn de hoofdverbindingswegen in Woerden-West te zien. 

 

 

 

1  As Low As Reasonably Achievable/Affordable 
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Afbeelding 3.5 Hoofdverbindingswegen in Woerden-West 
 

 
 

 

Belangrijke voorwaarde bij het aanleggen van nieuwe hoofdverbindingswegen is dat een aanzuigende 

werking van nieuw verkeer zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Daarnaast moet verkeer dat geen 

herkomst of bestemming in de gemeente Woerden heeft, zoveel mogelijk buiten de kernen om geleid 

worden. Van belang is om te benadrukken dat het hier expliciet gaat om een herkomst/bestemming buiten 

de gemeente: verkeer van en naar bijvoorbeeld Zegveld mag volgens de uitgangspunten van de 

verkeersvisie dus via de hoofdverbindingswegen in Woerden worden afgewikkeld. 

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Door de nieuwe verbinding wordt de route Rembrandtlaan-Jozef Israëlslaan-Boerendijk ontlast. Het gaat om 

een reductie van ongeveer 45 % ten opzichte van de situatie in 2030 zonder extra brug over de Oude Rijn. In 

vergelijking met de huidige situatie wordt het daarnaast rustiger op de Boerendijk/ Waardsebaan en drukker 

op de Hollandbaan tussen de Molenvlietbaan en de Waardsebaan. Het project draagt positief bij aan het 

reduceren van verkeer op de route Rembrandtlaan-Jozef Israëlslaan-Boerendijk. Daarnaast heeft de 

voorgenomen ontwikkeling van de Rembrandtbrug geen aantrekkende werking op het verkeer. Er treedt in 

dit geval geen verandering op ten opzichte van de situatie in 2030 zonder extra brug over de Oude Rijn. De 

voorgenomen ontwikkeling past hiermee binnen het beleid uit de Verkeersvisie 2030.  

 

 

3.4.4 Groenblauw beleidsplan 

 

Het groenblauwe beleidsplan is een visiedocument van de gemeente Woerden en is bedoeld om 

uitgangspunten en kaders te vormen voor de inrichting, het beheer en onderhoud van groen en water in de 

gemeente Woerden. De visie ziet van 2014/2023 en is per wijk gedefinieerd. Het beleidsplan is vervolgens 

omgezet in een wijk gerichte aanpak.  

 

Relatie met dit bestemmingsplan 

Het bestemmingplan ligt in twee woonwijken, namelijk Molenvliet en Schilderskwartier en Vogelbuurt. Ook 

ligt het bestemmingsplan op een industrieterrein (Barwoutswaarder).  

 

De visie op de wijk Molenvliet is meer groen en het beperken van overlast van de randwegen. De visie op de 

wijk Schilderskwartier en Vogelbuurt is nabij de Rembrandtlaan een vaste beplanting van bloemen en dat de 

oever een inrichting krijgt die past bij de historische context. Voor het industrieterrein richt de gemeente 

zich op het Jaagpad en de Hollandbaan voor meer wandelmogelijkheden.  
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Door de nieuwe verbinding wordt de Hollandbaan verlaagd waarbij een groene berm wordt gerealiseerd. 

Tevens is er genoeg ruimte voor voetpaden van de Hollandbaan tot de Rembrandtlaan en wordt het 

Jaagpad toegankelijker.  

 

 

3.4.5 Klimaatbestendig Woerden 2.0 

 

In het actieplan Klimaatbestending 2050 (2.0) zijn inrichtingseisen en inrichtingsprincipes opgenomen. De 

inrichtingseisen zijn een randvoorwaarde voor een plan in de openbare ruimte. Deze eisen gelden voor 

zowel reconstructieprojecten als voor nieuwbouw- en inbreidingslocaties en zijn beschreven in ‘Actieplan 

Klimaatbestending 2050 2.0’. 

 

Relatie met het bestemmingsplan 

Het streven van de gemeente Woerden is om in 2050 bestand te zijn tegen de gevolgen van 

klimaatverandering, zoals extreme droogte, hitte en heftige regenbuien. Het klimaatbestendig maken van de 

gemeente gebeurt samen met inwoners, ondernemers en partijen als het waterschap.  

 

De gemeente Woerden streeft naar een optimaal gebruik van grondstoffen en materialen en stimuleert 

daarom het scheiden van afval. Restafval verbranden wordt steeds duurder en is slecht voor het milieu. Het 

overige afval kan hergebruikt worden. Zo wordt van GFT-afval weer compost gemaakt en is glas 100 % 

recyclebaar. Door hergebruik zijn er minder nieuwe grondstoffen uit de natuur nodig.  

 

Bovengenoemde uitgangspunten en inrichtingseisen moeten in acht worden genomen bij de inrichting van 

het planproces. Daarnaast heeft de gemeente in de actieplannen nog verdere ambities opgenomen ten 

aanzien van de thema’s CO2-neutraliteit, Circulaire Economie, Klimaatbestendigheid en bodemdaling. Het 

benutten van kansen binnen deze thema’s wordt tijdens de nadere uitwerking van het planproces 

onderzocht.  
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4  

 

 

 

 

MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 

In het kader van gemeentelijke besluitvorming moet bij een bestemmingsplan door middel van een integrale 

ruimtelijke benadering nadrukkelijk rekening worden gehouden met de consequenties van het plan voor de 

omgeving en omwonenden. Het bevoegd gezag is namelijk verantwoordelijk voor een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat. Dit gebeurt in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Het beginsel van een goede 

ruimtelijke ordening is van toepassing op alle ruimtelijke ontwikkelingen. De gevolgen op de leefomgeving 

worden in dit hoofdstuk door middel van de beschouwing van voor dit plan relevante milieu- en 

omgevingsaspecten in beeld gebracht en afgewogen, en hiermee wordt de uitvoerbaarheid van dit 

bestemmingsplan aangetoond. 

 

 

4.1 M.e.r-beoordelingsplicht 

 

Het voorkómen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Voor bepaalde 

(milieu)belastende activiteiten is het van belang om het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de 

voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten. Om hier in de praktijk vorm aan te geven is het 

instrument milieueffectrapportage (m.e.r.) ontwikkeld. De basis hiervan ligt in de EU-richtlijn betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (Richtlijn m.e.r.). De Richtlijn m.e.r. 

is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en in het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.).  

 

In de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn m.e.r.-plichtige activiteiten (de C-lijst) en de m.e.r.-

beoordelingsplichtige activiteiten (de D-lijst) beschreven. Ten aanzien van m.e.r.- beoordelingsplichtige 

activiteiten moet het bevoegd gezag beoordelen of een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld. 

In kolom twee van de D-lijst zijn (indicatieve) drempelwaarden genoemd. Indien de activiteit genoemd staat 

in kolom 1 ‘activiteiten’ en er wordt voldaan aan de drempelwaarden van kolom 2 ‘gevallen’, geldt voor het 

te nemen besluit een ‘formele’ m.e.r.-beoordelingsplicht.  

 

Voor activiteiten waarbij er geen sprake is van overschrijding van drempelwaarden geldt een ‘vormvrije’ 

m.e.r.-beoordeling. De toekomstige gebiedsontsluitingsweg betreft geen (autosnel)weg zoals bedoeld in de 

m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten opgenomen in de categorieën C1.2, C1.3, D1.1 en D1.2 van de 

bijlage bij het Besluit m.e.r. Ook is er geen sprake van overschrijding van de drempelwaarden. Echter, uit 

categorie 10 van de Bijlage II bij de Richtlijn m.e.r. volgt dat er voor ‘de aanleg van wegen’ in algemene zin 

moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt.  

 

Vanaf 7 juli 2017 kan dit niet meer in de vorm van een paragraaf in de toelichting, maar moet door de 

initiatiefnemer een ‘aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling’ worden opgesteld. Omdat de gemeente 

hier initiatiefnemer is, is een separate aanmeldnotitie niet noodzakelijk.  

 

Voor de realisatie van de ontsluitingsweg zijn in dit bestemmingsplan de relevante milieu- en 

omgevingsaspecten zorgvuldig afgewogen. Per aspect is bepaald of de ontwikkeling gevolgen heeft voor de 

(milieu)aspecten geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie, 

cultuurhistorie, verkeer en parkeren. Uit de afweging is gebleken dat de effecten niet van dien aard zijn dat 

een m.e.r.-beoordeling aan de orde is. Op grond van het voorgaande zijn belangrijke nadelige milieueffecten 

uitgesloten, waardoor het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of MER niet nodig wordt geacht.  
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4.2 Verkeer en parkeren  

 

Verkeer 

Het Rembrandtbrugtracé past binnen de beoogde ontwikkeling van de hoofdwegenstructuur van Woerden 

zoals is vastgelegd in de verkeersvisie 2030. Met het nieuwe tracé worden andere overbelaste wegvakken in 

Woerden ontlast. Hierdoor neemt zowel de bereikbaarheid als de verkeersveiligheid toe. Met aanleg van het 

tracé blijven bedrijven en woningen in het gebied ontsloten en ontstaat er naast een nieuwe verbinding voor 

het gemotoriseerde verkeer een nieuwe fietsverbinding over de Oude Rijn, waarmee ook de omfietsroutes 

worden verkort.  

 

Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de Rembrandtbrug te realiseren. Dit 

besluit is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide verkenningsfase waarin gezocht is naar 

oplossingen voor de verkeersproblematiek op de route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk. In 

deze verkenningsfase zijn verschillende alternatieven onderzocht. Het resultaat van deze verkenningsfase is 

vastgelegd in de ’Eindrapportage, Project Brug Woerden-West d.d. augustus 2020’. Hieronder is een korte 

samenvatting gegeven van dit onderzoek.  

 

Probleemstelling 

In de huidige situatie is aan de westzijde van Woerden slechts één brugverbinding die Noord en Zuid 

verbindt. Hierdoor rijdt veel verkeer in het westen van Woerden over de Rembrandtlaan, Jozef 

Israëlslaan en de Boerendijk, met files en vertragingen tot gevolg. Vanwege toenemende verstedelijking, 

welvaart en autonome groei zal het in de toekomst alleen maar drukker worden op deze route. Deze overlast 

en oponthoud is problematisch voor de leefbaarheid en heeft tevens tot gevolg dat hulpdiensten niet meer 

aan de aanrijtijden kunnen voldoen. Daarnaast is het verkeersnetwerk met slechts één brugverbinding in 

Woerden-West zwak. Bij het uitvallen van deze brugverbinding krijgt het verkeer te maken met grote 

omrijdroutes en forse vertragingen. 

 

Doelstelling 

De doelstelling van het project is om met een nieuwe brug en hoofdontsluitingsroute tussen 

Rietveld/Leidsestraatweg en Hollandbaan, de intensiteiten op de route Rembrandtlaan – Jozef 

Israëlslaan – Boerendijk te reduceren, zodat er een goede doorstroming en een veilig en robuust 

verkeersnetwerk in Woerden-West ontstaat en bijdraagt aan de verkeersvisie en strategienota: 

- automobilisten van buiten de gemeente die geen woon-, werk-, winkel- of recreatiebestemming in de 

gemeente hebben, worden zo spoedig mogelijk via hoofdverbindingsroutes naar de provinciale wegen 

of de autosnelweg geleid; 

- voor automobilisten met een herkomst binnen de gemeente en met een bestemming erbuiten en 

omgekeerd, geldt dat de verplaatsing binnen de gemeente zo snel en direct mogelijk verloopt. 

 

Alternatieven 

Bij de start van het project zijn twee alternatieven benoemd voor nadere uitwerking en vergelijkend 

onderzoek en gedurende het participatieproces zijn in de zomer van 2019 door de adviesgroep nieuwe 

alternatieven toegevoegd. Uiteindelijk zijn in de verkenningsfase de volgende alternatieven onderzocht; 

- Gildenbrug: brug en tracé aansluitend op de Gildenweg en vervolgens de Hollandbaan; 

- Rietveldbrug: brug en verbinding met de Hollandbaan ten oosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

(RWZI); 

- Rietveldbrug-West: brug en verbinding met de Hollandbaan ten westen van de RWZI. 

- Rembrandtbrug: brug en verbinding tussen de kruising Leidsestraatweg – Rembrandtlaan en 

Hollandbaan – Kuipersweg. 

De verschillende alternatieven zijn in de verkenningsfase beoordeeld op de thema’s verkeer & vervoer, 

gebiedskwaliteit, gebiedsontwikkeling, toekomstbestendigheid en milieu & leefbaarheid. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot de keuze voor de Rembrandtbrug.  

 

Verkeerskundige werking Rembrandtbrug 

De Rembrandtbrug leidt tot significante afname op alle delen van de route Rembrandtlaan – Jozef 

Israëlslaan – Boerendijk (zie tabel 4.1). De Rembrandtbrug geeft hiermee invulling aan de primaire 

doelstelling: het ontlasten van de route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk.    
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Tabel 4.1 Afname verkeersdruk op route Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan – Boerendijk 
 

Rembrandtbrug Rembrandtlaan Jozef Israëllaan Boerendijk (Hoge 

Rijndijk - 

Kwakelbrug) 

Boerendijk 

(Esdoornlaan - 

Chrysantstraat) 

Afname - 22 % - 36 % - 40 % - 21 % 

 
 

 

Daarnaast kent de Rembrandtbrug ook andere verkeerskundige functies: 

- voor het wegverkeer heeft de Rembrandtbrug heeft ook een functie voor verkeer met bestemming 

elders in Woerden en als hoofdontsluiting naar de A12. De realisatie leidt daarbij niet tot een 

significante toename van regionaal doorgaand verkeer;  

- voor fietsverkeer biedt de Rembrandtbrug een directe route voor fietsverkeer. 

 

Uit de verkeerskundige beoordeling blijkt dat verkeerskundig de aanleg van de Rembrandtbrug het meest 

gewenst is. Op de Hollandbaan tussen de Molenvlietbaan en de Waardsebaan en de aansluiting van de 

Rembrandtbrug bij de Leidsestraatweg/Rembrandtlaan, op de Jozef Israëlslaan en op de Boerendijk stroomt 

het verkeer niet de gehele dag geheel vrij door, maar deze vertragingen doen zich  voornamelijk in de 

spitsperioden voor. Op hoofdwegen is deze mate van doorstroming zeer acceptabel. Op alle andere wegen 

in het gebied stroomt het verkeer gedurende de gehele dag goed door. 

 

Voor de uitgebreide verkeerskundige beoordeling wordt verwezen naar de ‘Eindrapportage, Project Brug 

Woerden-West d.d. augustus 2020’. 

 

Hiermee geeft de Rembrandtbrug invulling aan de ambities uit de Verkeersvisie 2030.  

 

Parkeren 

De Verkeersvisie en de nota Parkeernormen vormen het beleidskader voor het aspect parkeren. Voor de 

vaststelling van ontwerpbestemmingsplan wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd om na te gaan hoeveel 

parkeerplekken er verdwijnen en hoeveel er teruggebracht moeten en kunnen worden.  

 

PM: parkeeronderzoek. 

 

 

4.3 Geluid 

 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient het aspect geluid beoordeeld te worden. Bij het aspect 

geluid gaat het om het ruimtelijk mogelijk maken van geluidsbron (zoals wijzigingen aan een weg, spoorweg 

of industrie) enerzijds, en aan bestemmingen die een zekere mate van rust nodig hebben (zoals woningen, 

scholen en ziekenhuizen) anderzijds. Ruimtelijke plannen moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die is 

opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet milieubeheer (Wm) en onderliggende besluiten en 

regelingen. Voor dit plan is een geluidonderzoek uitgevoerd, het onderzoeksrapport is bijgevoegd als bijlage 

III. 

 

 

4.3.1 Toetsingskader 

 

De Wet geluidhinder is van toepassing bij de aanleg en/of wijziging van de volgende geluidsbronnen: 

- Wegen (hoofdwegen én 30 km wegen of woonerven). 

 

Wegverkeer 

De Wet geluidhinder geeft voor nieuw aan te leggen wegen en reconstructies van bestaande wegen 

afzonderlijke toetsingskaders en grenswaarden. Uitgangspunt is de geluidszone langs een weg. De breedte 

van de geluidszone hangt af van de aard van de weg. 
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De Wet geluidhinder is niet van toepassing op alle situaties. De onderstaande tabel geeft een wettelijk kader 

van wegverkeerslawaai. 

Tabel 4.2 Wettelijk kader wegverkeerslawaai 

Aanleg/ wijziging weg Bouwen langs een weg 

Hoofdweg (op geluidplafondkaart) Wet milieubeheer 

Hoofdstuk 11 Geluid 

Wet geluidhinder 

Hoofdstuk VI 

Zones langs wegen 

Andere weg 

(geen 30 km) 

Wet geluidhinder 

Hoofdstuk VI.  

Zones langs wegen 

Wet geluidhinder 

Hoofdstuk VI.  

Zones langs wegen 

30 km/u-weg en woonerf Wet ruimtelijke ordening en Wabo Wet ruimtelijke ordening en Wabo 

De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor nieuwe situaties als een nieuwe weg of 

woning. Een akoestisch onderzoek is noodzakelijk als een overschrijding dreigt van de 

voorkeursgrenswaarde (art. 76a Wgh). Indien niet wordt voldaan aan deze voorkeursgrenswaarde dan is - 

onder voorwaarden - een hogere waarde toelaatbaar. Met een hogere waarde wijkt het bevoegd gezag af 

van de voorkeursgrenswaarde (streefwaarde) tot de hoogst toelaatbare waarde. 

Tabel 4.3 Maximale ontheffingswaarde woning 

Categorie woning Maximale ontheffingswaarde 

Aanwezige weg Aanwezige auto(snel)weg 

Woning in stedelijk gebied 63 dB 

(art. 83 lid 2 Wgh) 

In buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 

83 lid 1 Wgh) 

in buitenstedelijk1 gebied 53 dB 

(art. 83 lid 1 Wgh) 

Tabel 4.4 Maximale ontheffingswaarde andere geluidsgevoelige gebouwen 

Andere geluidsgevoelige gebouwen Hoogst toelaatbare waarde 

gebouwen in buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 3.2 lid 2 Bgh) 

gebouwen in stedelijk gebied 63 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh) 

geluidsgevoelige terreinen 53 dB (art. 3.2 lid 1 Bgh) 

Indien een weg wordt gereconstrueerd dan geldt het uitgangspunt dat de geluidsbelasting bij voorkeur niet 

significant toeneemt ten opzichte van de huidige waarde. Een akoestisch onderzoek moet worden ingesteld 

als verwacht wordt dat vanwege de te reconstrueren weg het geluid in de toekomst met 2 dB of meer kan 

toenemen. Als er sprake is van een dergelijke toename dan dient eerst te worden onderzocht of de toename 

met geluidmaatregelen kan worden beperkt. Als dat niet mogelijk is, dan kan een hogere waarde procedure 

worden gevolgd. 

1 Voor woningen in een zone van een autosnelweg geldt altijd het beschermingsniveau voor buitenstedelijk gebied. Ook als de 

woningen binnen de bebouwde kom liggen. Dit volgt uit de definitie van stedelijk- en buitenstedelijk gebied in de Wgh 



36 | 74 Witteveen+Bos | 123497/21-009.828 | Concept 03 

Er is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting vóór de wijziging en naar de toekomstige 

geluidbelasting (zie bijlage III). Het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) stelt de regels voor 

het bepalen van de geluidbelastingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is 

volgens het RMG 2012 het zogenoemde maatgevende jaar. In beginsel is dit 10 jaar na realisatie van de 

plannen. De toekomstige geluidbelastingen zijn bepalend voor het treffen van eventuele 

geluidsmaatregelen. 

 

 

4.3.2 Resultaten 

 

Voor de aanleg van een nieuwe weg dient beoordeeld te worden of geluidsgevoelige objecten, welke zijn 

gelegen binnen de wettelijke zone van deze betreffende weg, voldoen aan de gestelde grenswaarden welke 

gesteld zijn in de Wgh als gevolg van deze nieuwe weg. De Wgh is slechts van toepassing voor zover het 

gaat om geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een weg. Binnen deze zone wordt de 

geluidbelasting berekend. In de Wgh is aangegeven dat alle wegen voorzien zijn van een zone, met 

uitzondering van wegen in een als woonerf aangeduid gebied én wegen waarvoor een maximumsnelheid 

van 30 km/uur geldt. In artikel 74 van de Wgh zijn de geluidzones gedefinieerd. De geluidzones zijn te 

beschouwen als aandachts- of onderzoeksgebieden. 

 

De grenswaarden van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Bgh) gelden voor de geluidgevoelige 

bestemmingen die liggen binnen de geluidzone van de weg. Wat geluidgevoelige bestemmingen zijn, wordt 

bepaald in de Wgh zelf en in het Bgh. 

 

Alle beschouwde wegen liggen binnen de bebouwde kom en hebben 2 of minder rijstroken. Het is om die 

reden dat de zonebreedte 200 meter bedraagt. De provincie Utrecht heeft verkeersintensiteiten voor de 

wegen in het onderzoeksgebied aangeleverd, voor de zichtjaren 2023 en 2036. Afbeelding 4.1 toont de voor 

het onderzoek beschouwde wegen met wegvaknummering.  

 

 

Afbeelding 4.1 Overzicht wegvakken 
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Uit het akoestisch onderzoek volgt dat de geluidbelasting ten gevolge de nieuwe weg tussen de 

Hollandbaan en de Rembrandtlaan overschrijdt op zes woningen en twee gebouwen met elk acht 

appartementen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale geluidbelasting bedraagt 59 dB (inclusief 

aftrek) ter plaatse van de Barwoutswaarder 48. De geluidsbelastingen blijven wel (ruim) onder de maximaal 

te ontheffen waarde. Echter is er een overschrijding van 0,08 dB op de gewenste maximale waarde van 58 dB 

met betrekking tot het hogere waarde beleid.  

 

De lijst met adressen met een overschrijding zijn weergegeven in tabel 4.5. In het akoestisch onderzoek in 

bijlage III is de volledige lijst met resultaten en locaties met vast te stellen hogere waarden opgenomen. 

Voor de woningen in tabel 4.5 dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld. Een aantal van de 

woningen aan Barwoutswaarder wordt geamoveerd. In dat geval hoeven geen hogere waarden worden 

aangevraagd en deze zijn daarom niet in tabel 4.5 opgenomen. Het amoveren gebeurt in het kader van 

leefkwaliteit en noodzakelijke inpassing van de infrastructuur. 

 

 

Tabel 4.5 Vast te stellen hogere waarden voor de nieuwe weg 
 

Naam Adres Geluidbelasting nieuwe 

weg (Lden [dB]) incl aftrek 

Cumulatieve geluidbelasting 

[dB]) excl. aftrek 

06 Leidsestraatweg 229  

(8 appartementen) 

54 67 

46 Kuipersweg 41 57 63 

52 Wederikveld 125-155  

(8 appartementen) 

50 63 

 

 

Voor alle genoemde woningen is onderzocht of het mogelijk is om traditionele maatregelen te treffen aan 

de bron en in de overdracht. Uit het onderzoek blijkt dat de traditionele bronmaatregelen vanwege de 

ligging van woningen nabij kruispunten niet mogelijk zijn. Het toepassen van een stiller wegdek is niet 

mogelijk op kruispunten in verband met het risico op schades door het ‘wringen’ van de autobanden van het 

verkeer. Hierdoor neemt de levensduur van het asfalt sterk af. In binnenstedelijk gebied zoals bij de 

Rembrandtlaan zijn overdrachtsmaatregelen (schermen) moeilijk inpasbaar en leiden deze tot 

onoverzichtelijke verkeersituaties. Om deze reden zijn overdrachtsmaatregelen geen reële optie om de 

geluidbelasting te verlagen. Voor deze woningen worden gevelmaatregelen onderzocht om het geluidniveau 

binnen te garanderen. Daarnaast wordt in de nadere planuitwerking gezocht naar inpassingsmaatregelen die 

kunnen bijdragen aan het verminderen van de hinderbeleving. 

 

 

4.3.3 Reconstructietoets 

 

Hollandbaan 

 

Resultaten 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op acht woningen de geluidbelasting als gevolg van de Hollandbaan 

met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De 

maximale toename bedraag 2,20 dB ter plaatse van Kuipersweg 41. 

 

Afweging maatregelen 

Het treffen van bronmaatregelen zoals het aanleggen van stil wegdek is niet wenselijk. De locatie van de 

woningen waarvoor een hogere waarde mogelijk aan de orde is liggen bij de rotonde. Het karakter van deze 

locatie, waarbij veel zogenaamd wringend (optrekkend en afremmend) verkeer rijdt, maakt dat dit geen 

voordehand liggende oplossing is. Gezien de ligging van de woningen van de Waaloord (haaks) op de weg 

is het niet mogelijk om overal aan de inspanningsverplichting voor de realisatie van een geluidluwe zijde, 

waarbij voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde, te kunnen voldoen. Voor de Kuipersweg 41 geldt dat 

deze is gelegen nabij een kruispunt met meerdere wegen waardoor meerdere gevels worden aangestraald, 
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waardoor ook hier een geluidluwe gevel op basis van deze berekeningen niet gehaald wordt. Aangezien de 

woningen relatief dicht bij de weg zijn gelegen zal een (relatief) laag scherm niet leiden tot het volledig 

wegnemen van de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Mogelijk kan daarmee wel een geluidluwe 

zijde (op de begane grond) worden gecreëerd. Voor deze woningen worden gevelmaatregelen onderzocht 

om het geluidniveau binnen te garanderen. Daarnaast wordt in de nadere planuitwerking gezocht naar 

inpassingsmaatregelen die kunnen bijdragen aan het verminderen van de hinderbeleving. 

Hogere waarden 

Onderstaande tabel toont de vast te stellen hogere waarden voor de desbetreffende woningen. 

Tabel 4.6 vast te stellen hogere waarde voor de Hollandbaan 

adres geluidbelasting 

Hollandbaan (Lden [dB]) 

incl aftrek 

cumulatieve geluidbelasting [dB]) excl aftrek 

Waaloord 54 50 59 

Waaloord 55 51 59 

Waaloord 56 51 59 

Waaloord 57 53 60 

Waaloord 58 53 60 

Waaloord 59 54 61 

Waaloord 60* 54 62 

Kuipersweg 41 56 63 

* de kopse gevel van Waaloord 60 is een dove gevel. Deze behoeft in beginsel niet te worden beoordeeld.

Leidsestraatweg 

Resultaten 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op zes woningen de geluidbelasting als gevolg van de 

Leidsestraatweg met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus sprake van reconstructie in de zin van de Wet 

geluidhinder. De maximale toename bedraag 2,10 dB ter plaatse van Rembrandt 148. 

De maximale geluidbelasting bedraagt 60 dB (inclusief aftrek) ter plaatse van de Leidsestraatweg 134. De 

geluidsbelastingen blijven wel (ruim) onder de maximaal te ontheffen waarde (63 dB). Echter is er een 

overschrijding van 1,59 dB op de gewenste maximale waarde van 58 dB met betrekking tot het hogere 

waarde beleid. 

Afweging maatregelen 

Het treffen van overdrachtsmaatregelen binnen stedelijk gebied is veelal niet wenselijk. Een andere optie is 

het treffen van bronmaatregelen zoals het aanleggen van stil wegdek. De locatie van de woningen waarvoor 

een hogere waarde mogelijk aan de orde is liggen bij de rotonde. Het karakter van deze locatie, waarbij veel 

zogenaamd wringend (optrekkend en afremmend) verkeer rijdt, maakt dat dit geen reële oplossing is. 

Gezien de ligging van de woning aan de Leidsestraatweg 134 (nabij kruising met meerdere wegen) is het 

niet mogelijk om overal aan de inspanningsverplichting voor de realisatie van een geluidluwe zijde te 

kunnen voldoen. Voor de woningen langs de Rembrandtlaan geldt dat de achtergevel wel een geluidluwe 

zijde bevat. Voor deze woningen worden gevelmaatregelen onderzocht om het geluidniveau binnen te 

garanderen. Daarnaast wordt in de nadere planuitwerking gezocht naar inpassingsmaatregelen die kunnen 

bijdragen aan het verminderen van de hinderbeleving. 

Hogere waarden 

Onderstaande tabel toont de vast te stellen hogere waarde voor de desbetreffende woningen. 
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Tabel 4.7 Vast te stellen hogere waarde voor de Leidsestraatweg 
 

adres geluidbelasting  (Lden 

[dB]) incl aftrek 

cumulatieve geluidbelasting [dB]) excl aftrek 

Leidsestraatweg 134 60 65 

Rembrandtlaan 140 50 62 

Rembrandtlaan 142 53 62 

Rembrandtlaan 144 54 62 

Rembrandtlaan 146 55 62 

Rembrandtlaan 148 57 63 

 

 

Hoge Rijndijk 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op geen van de woningen de geluidbelasting als gevolg van de Hoge 

Rijndijk met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet 

geluidhinder. Bij alle woningen blijft de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

Molenvlietlaan 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op geen van de woningen de geluidbelasting als gevolg van de 

Molenvlietlaan met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet 

geluidhinder. De maximale toename bedraagt 0,87 dB ter plaatse van Waaloord 49. 

 

Rembrandtlaan 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op geen van de woningen de geluidbelasting als gevolg van de 

Rembrandtlaan met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet 

geluidhinder. De maximale toename bedraag 1,05 dB ter plaatse van Leidsestraatweg 225. 

 

 

4.3.4 Uitstralingseffect Hollandbaan en Rembrandtlaan 

 

Voor het uitstralingseffect van een wegwijziging, dus het effect op wegen waar geen wijziging plaats vindt, 

wordt een oordeel gegeven van de verkeersintensiteiten die direct aan de wegwijziging wordt toebedeeld. 

Dat wil zeggen het verschil tussen de verkeersintensiteit in peiljaar 2036 zonder en met de nieuwe weg.  

 

Voor de Hollandbaan geldt dat er op weekdagen in 2023 ruim 9.700 motorvoertuigen en in de situatie 2036 

zonder brug circa 10.000 motorvoertuigen. Voor de situatie in 2036 met de brug zal de intensiteit in een 

weekdag toenemen tot ruim 12.500. Puur als gevolg van de aanleg van de Rembrandtbrug nemen de 

intensiteiten op de Hollandbaan ten oosten van de huidige rotonde toe met 25 %. Het geluid langs de 

Hollandbaan neemt hierdoor toe met ongeveer 1 dB.  

 

In de huidige situatie rijden er tijdens weekdagen ruim 8.300 motorvoertuigen op de Rembrandtlaan in 2036 

zonder brug zijn dit er 10.000. Voor de situatie met de brug zal de verkeersintensiteit afnemen tot circa 8.000 

motorvoertuigen. Het uitstralingseffect is daarmee licht positief (afname).  

  

 

4.3.5 Conclusie 

 

Uit de resultaten blijkt dat voor de nieuwe weg voor acht locaties sprake is van een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde en het toepassen van maatregelen niet doelmatig is. Een hogere waarde dient te 
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worden aangevraagd voor deze locaties. Voor de Hollandbaan is sprake van reconstructie in de zin van de 

Wet geluidhinder. Het toepassen van maatregelen is niet doelmatig. Voor acht woningen dient een hogere 

waarde te worden aangevraagd. Voor de Leidsestraatweg geldt dat er sprake is van reconstructie in de zin 

van de Wet geluidhinder en het toepassen van maatregelen is niet doelmatig. Een hogere waarde voor zes 

woningen dient te worden aangevraagd. Met verlening van de hogere waarden vormt het onderdeel geluid 

geen belemmering voor de ontwikkeling.  

 

 

4.4 Luchtkwaliteit 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. In 

de Wet milieubeheer (verder: Wm) zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de buitenlucht moet 

voldoen. Hierbij is onderscheid gemaakt in grenswaarden waaraan nu moet worden voldaan en 

grenswaarden waaraan in de toekomst moet worden voldaan. De meest kritieke stoffen zijn stikstofdioxide 

en fijnstof. Voor andere in de Wm genoemde stoffen, wordt in Nederland, behoudens bijzondere situaties, 

overal voldaan aan de vereisten. 

 

Op grond van artikel 5.16 Wm stelt de gemeenteraad alleen een bestemmingsplan vast wanneer aannemelijk 

is gemaakt dat: 

- het bestemmingsplan niet leidt tot het overschrijden van de in de wet genoemde grenswaarden, of; 

- de luchtkwaliteit als gevolg van het vergunde plan per saldo verbetert of ten minste gelijkt blijft, of bij 

een beperkte toename, door een met de ontwikkeling samenhangende maatregel of effect, per saldo 

verbetert, of; 

- het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof waarvoor in 

de wet grenswaarden zijn opgenomen, of; 

- de ontwikkeling is opgenomen of past in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

 

4.4.1 Toetsingskader 

 

Titel 5.2 van de Wet milieubeheer geeft aan wanneer een (luchtvervuilend) project toelaatbaar is. Het 

bevoegde bestuursorgaan moet dan aannemelijk maken, dat het project aan één of een combinatie van de 

volgende voorwaarden voldoet: 

- een project is opgenomen in, of past binnen, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) of een regionaal programma van maatregelen; 

- een project draagt alleen ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

- een project leidt per niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. 

 

De Wet milieubeheer (Wm) geeft grenswaarden voor de concentraties van onder andere stikstofdioxide 

(NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient getoetst te worden of de ontwikkeling 

ervoor zorgt dat grenswaarden worden overschreden. Deze grenswaarden liggen voor zowel NO2 als PM10 

op een jaargemiddelde van 40 microgram/m3. 

 

Om te kunnen beoordelen of de grenswaarden gesteld in de Wm worden overschreden, moeten de 

achtergrondconcentraties (wat zijn de concentraties zonder de ontwikkeling) en de verwachte bijdrage van 

het project (hoeveel komt er qua concentraties bij) worden onderzocht.  
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Tabel 4.8 Wettelijk kader 

Wet Vastgestelde 

datum 

Uitleg en relevantie 

Wet milieubeheer 

(Wm) 

15 november 

2007 

titel 5.2 van de Wm beschrijft de wettelijke plicht om aannemelijk te maken dat 

met een project of besluit wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen. Ook de 

belangrijkste uitvoeringsregels en grenswaarden zijn onderdeel van de Wm. 

Verder biedt de Wm de grondslag voor het NSL 

Regeling 

beoordeling 

luchtkwaliteit (Rbl) 

2007 

19 december 

2008 (wijziging) 

de Rbl beschrijft op welke wijze de luchtkwaliteit moet worden berekend en 

beoordeeld. Onderdeel hiervan is het blootstellingscriterium (artikel 22), dat 

ingaat op de beoordeling van luchtkwaliteit op plaatsen waar mensen ‘significant’ 

worden blootgesteld 

4.4.2 Resultaten 

Er is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Deze is bijgevoegd als bijlage IV. 

Effectbeoordeling 

Onderstaande tabel 4.4 geeft een samenvatting van de beoordelingen van de effecten van de plansituatie 

ten opzichte van de referentiesituatie in 2027. Er is gekozen voor het jaar 2027 want De plansituatie in 2027 

scoort neutraal voor NO2, PM10 en PM2,5, omdat bij minder dan 5 % van de woningen een verslechtering 

van meer dan 0,4 μg/m3 optreedt. 

Tabel 4.9 Samenvatting beoordeling luchtkwaliteitseffect 

Stof Score 

NO2 0 

PM10 0 

PM2,5 0 

Juridische haalbaarheid  

Voor het toetsen van de juridische haalbaarheid wordt getoetst aan de grenswaarden. In tabel 4.10 worden 

de maximale concentraties per situatie met de jaargemiddelde grenswaarde. Voor PM10 is de grenswaarde 

voor de 24-uurgemiddelde concentratie maatgevend. Deze grenswaarde is equivalent aan een 

jaargemiddelde concentratie PM10 van 31,6 μg/m3. 

Tabel 4.10 Maximale concentraties berekend voor de gebruiksfase per situatie afgezet tegen de jaargemiddelde grenswaarde 

Situatie NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

jaargemiddelde grenswaarde 40 40 25 

plan 2027 28,6 19,1 10,4 

referentiejaar 2027 28,6 19,1 10,4 

plan 2036 24,3 18,4 9,8 

referentiejaar 2036 24,2 18,4 9,8 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het planvoornemen niet zal leiden tot een benadering of overschrijding van 

de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 
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4.4.3 Conclusie 

 

Voor alle situaties zijn de maximale waarden voor NO2, PM10 en PM2,5 lager dan de wettelijke 

grenswaarden. Hiermee voldoen alle alternatieven aan de wettelijke normen, en zijn alle alternatieven 

juridisch haalbaar. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

 

 

4.5 Externe veiligheid 

 

Het transport, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen brengen risico’s met zich mee door de 

mogelijkheid dat bij een ongeval gevaarlijke lading vrij kan komen. De discipline externe veiligheid houdt 

zich bezig met het beheersen van de hieraan verbonden risico’s voor mensen die zich in de nabijheid van 

gevaarlijke stoffen bevinden. Daarnaast horen bij externe veiligheid de risico’s volgend uit het in werking 

hebben van windturbines en luchthavens. 

 

Het Nederlandse externe veiligheidsbeleid is gericht op de bescherming van individuen die zich bevinden in 

beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten1. Deze twee soorten (kwetsbare) objecten worden ook wel de 

risico-ontvangers genoemd. In het kader van het vaststellen van nieuwe ruimtelijke plannen zoals een 

bestemmingsplan moet worden getoetst of het realiseren van het plan een onacceptabel externe 

veiligheidsrisico oplevert. Bij de toetsing moet gekeken worden naar twee soorten risico’s, plaatsgebonden 

risico en groepsrisico.  

 

In deze paragraaf wordt eerst het toetsingskader beschreven met de daarbij behorende definities van het 

plaatsgebonden en groepsrisico. Daarna komen de risicobronnen die zich in het gebied bevinden aan de 

orde en is getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.  

 

 

4.5.1 Toetsingskader 

 

Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico's en gaat om het gebruik, de opslag, de productie en 

het transport van gevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen: 

- stationaire bronnen, zoals een fabriek of een LPG-vulpunt; 

- mobiele bronnen, zoals transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door leidingen.  

 

Voor inrichtingen (bedrijven) zijn het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' (Bevi) en de ‘Regeling externe 

veiligheid inrichtingen’ (Revi) van belang. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt externe 

veiligheid omschreven als 'de kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een 

ongewoon voorval binnen de inrichting waar een gevaarlijke stof bij betrokken is'. 

 

De richtlijnen voor buisleidingen zijn weergegeven in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), als 

ook de bijbehorende regeling (Revb). 

 

Voor transport is de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen' van belang. Daarnaast is er een aantal besluiten en 

regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is, waaronder het Besluit externe veiligheid 

transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij externe veiligheid wordt een 

onderscheid gemaakt tussen een plaatsgebonden risico en een groepsrisico.  

 

Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon, die zich gedurende een jaar onafgebroken en 

onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

Dit risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen die kans 10-5 (één op 

100.000) en een contour waarbinnen deze kans 10-6 (één op 1.000.000) bedraagt. Binnen deze contour 

 

1 In artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is de definitie opgenomen van kwetsbare objecten en beperkt 

kwetsbare objecten. 
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mogen in ieder geval geen kwetsbare objecten (onder andere scholen, gebouwen waar zich veel mensen 

bevinden en gebouwen waar zich minder zelfredzame personen kunnen bevinden) aanwezig zijn of 

geprojecteerd worden. 

 

Het groepsrisico is de kans dat een groep personen binnen een bepaald gebied overlijdt ten gevolge van 

een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een aanvaardbaar 

groepsrisico. Voor de contour van het groepsrisico geldt in ieder geval dat het niet wenselijk is om hier 

kwetsbare bestemmingen toe te staan. Het streven moet zijn om het aantal personen binnen het invloed 

gebied onder de oriëntatiewaarde en waar mogelijk zo laag mogelijk te houden. 

 

 

4.5.2 Resultaten 

 

Op de uitsnede uit de risicokaart1 op afbeelding 4.2 zijn diverse risicobronnen in de buurt van het 

planvoornemen te onderscheiden: 

- in de omgeving van het plangebied zijn twee LPG-punten aanwezig. Dit zijn inrichtingen met 

risicocontour PR 10-6. De risicocontour geeft aan hoe groot de overlijdenskans in de omgeving is door 

een ongeval met een risicobron. Binnen deze risicocontour mogen in principe geen nieuwe kwetsbare 

objecten worden mogelijk gemaakt; 

- verder bevindt zich nabij het plangebied een transportleiding van de Gasunie. Ondergronds worden over 

deze route gevaarlijke stoffen getransporteerd; 

- in de gemeente Woerden zijn er twee aangewezen hoofdroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Voor het plangebied is de route Europalaan-Wulverhorstlaan-Hollandbaan relevant. Er zijn geen 

transportgegevens van het vervoer van gevaarlijke stoffen bekend over deze route.  

 

 

Afbeelding 4.2 Uitsnede risicokaart met aanduiding plangebied (blauwe contour) 
 

 
 

 

 

1  bron: www.risicokaart.nl 
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Een nieuwe brug over de Oude Rijn en een nieuwe verbinding tussen deze brug en de Hollandbaan hebben 

geen effect op de routes tussen de A12 en bedrijven op en rond het bedrijventerrein Barwoutswaarder die 

gebruik maken van gevaarlijke stoffen1. De gasleiding van Gasunie blijft ongewijzigd. De ontwikkeling van de 

nieuwe brug en verbinding maakt geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk. Een nieuwe brug 

over de Oude Rijn en een nieuwe verbinding tussen deze brug en de Hollandbaan hebben geen effect op de 

routes tussen de A12 en bedrijven op en rond het bedrijventerrein Barwoutswaarder waar gebruik wordt 

gemaakt van gevaarlijke stoffen. 

 

 

4.5.3 Conclusie 

 

De ontwikkeling van de nieuwe brug en verbinding maakt geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten 

mogelijk. De nieuwe verbinding is daarnaast zelf geen risicobron of risicovolle transportroute en 

herinrichting leidt niet tot een toename in het plaatsgebonden risico of het groepsrisico. Hiermee treedt er 

geen wijziging op wat betreft externe veiligheid. Het aspect externe veiligheid is geen belemmering voor het 

plan. 

 

 

4.6 Natuur 

 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het ontwerp vanuit het 

oogpunt van natuur. Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is een quickscan natuur opgesteld. De 

quickscan natuur is toegevoegd als bijlage V. 

 

 

4.6.1 Toetsingskader 

 

De Wet natuurbescherming regelt op hoofdlijnen drie zaken: 

1 bescherming van planten- en diersoorten; 

2 bescherming van de in het kader van Europees natuurbeleid aangewezen Natura 2000-gebieden; 

3 bescherming van bos en houtopstanden. 

 

Soortenbescherming 

Ten aanzien van soortenbescherming maakt de Wet natuurbescherming onderscheid in drie 

categorieën: 

- vogels: dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zoals bedoeld in artikel 1 van 

de Vogelrichtlijn; 

- Habitatrichtlijnsoorten: dit zijn soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het 

Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn; 

- andere soorten: dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het 

gaat hier om een aantal zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en 

vaatplanten. 

 

Voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief functionele leefomgeving zoals foerageergebieden of 

vliegroutes) van beschermde soorten uit de eerste en tweede categorie mogen niet (opzettelijk) 

verstoord of vernietigd worden. Daarnaast mag geen enkele beschermde soort (opzettelijk) worden 

gedood of verwond. Bij vogels zijn daarnaast de nesten van belang. Er zijn vijf categorieën broedvogels 

waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn (categorie 1-4) of waarvan de nesten beschermd zijn als er 

onvoldoende alternatieven zijn (categorie 5). 

 

De categorie ‘andere soorten’ gaat om soorten die niet onder de Habitatrichtlijn of Vogelrichtlijn vallen. 

Deze soorten worden beschermd vanwege de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze 

dieren beschermd moeten worden. De overige soorten uit deze bijlage worden om ecologische redenen 

 

1  Effectrapportage brug Woerden-West, augustus 2020. 
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beschermd. Hiermee wordt door Nederland uitvoering gegeven aan het Biodiversiteitsverdrag om de 

staat van instandhouding van dier- en plantsoorten te garanderen. Omdat onder de categorie ‘andere 

soorten’ ook veel algemene soorten vallen, kan de provincie een lijst opstellen waarin een aantal soorten 

wordt vrijgesteld. Deze lijst vormt een bijlage bij de Verordening van de provincie Utrecht]. Voor deze 

soorten hoeft geen ontheffing worden aangevraagd van de verbodsbepalingen in artikel 3.10 van de Wet 

natuurbescherming. 

 

Gebiedsbescherming 

 

Natura 2000 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese 

netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de 

natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). Ten aanzien van gebiedsbescherming geldt dat 

de Wet natuurbescherming de bescherming van Natura 2000-gebieden regelt.  

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zorgt voor een 

aaneengesloten netwerk van natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden die met elkaar verbonden 

worden door ecologische verbindingszones.  

 

 

4.6.2 Resultaten 

 

Gebiedsbescherming 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & de Haeck’, gelegen op een 

afstand van 5,6 km ten westen van het plangebied (afbeelding 4.3). Dit gebied heeft de status van 

Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied. Op iets grotere afstand (6,9 km) ten zuiden van het plangebied, ligt 

het Natura 2000-gebied ‘Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. Dit gebied heeft de status Vogelrichtlijn- 

en Habitatrichtlijngebied. Overige Natura 2000-gebieden bevinden zich op een afstand groter dan 10 km en 

worden gezien hun grote afstand tot het plangebied niet verder beschouwd. 
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Afbeelding 4.3 Ligging van het plangebied nabij Natura 2000-gebieden 
 

 
 

 

Fysieke effecten 

Het plangebied ligt op ruime afstand (5,6 km en 6,9 km) van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 

Nieuwkoopse Plassen & de Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. De meest verstorende 

werkzaamheden zijn daarbij de sloopwerkzaamheden en het eventueel heien voor het ingraven van 

funderingen, wat geluid en trillingen veroorzaakt en waarvan de effecten ver kunnen reiken (tot 1.500 m van 

de trillingsbron). De gebieden Nieuwkoopse Plassen & de Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder 

Stein liggen op een afstand groter dan 1.500 m en vallen buiten de verstoringscontour van de 

werkzaamheden. Als gevolg van de ruime afstand is geen sprake van een verstoring van aangewezen 

natuurwaarden binnen deze beschermde natuurgebieden bij de werkzaamheden.  

 

Overige Natura 2000-gebieden liggen op grote afstand (> 10 km) van het plangebied. Tussen het 

plangebied en deze Natura 2000-gebieden strekt zich tevens een grootstedelijk en agrarisch gebied 

doorsneden met verschillende (snel)wegen en spoorwegen. Als gevolg van de afstand (>10 km) en deze 

tussenliggende barrières kan worden uitgesloten dat fysieke effecten als gevolg van het voornemen zoals 

oppervlakteverlies en verstoring door geluid, licht, trilling of optische verstoring optreden tot binnen de 

betreffende Natura 2000-gebieden. 

 

Stikstofdepositie 

De werkzaamheden resulteren in emissies van met name stikstofoxiden (NO2). Deze komen vrij uit de 

verbrandingsmotoren van vrachtverkeer en mobiele werktuigen. Deze emissies kunnen resulteren in 

stikstofdeposities in de nabijgelegen beschermde Natura 2000-gebieden (stikstofdeposities kunnen ver 

reiken; > 3 km en soms zelfs > 10 km). Door de aard en omvang van de werkzaamheden, in combinatie met 

de afstand (5,6 km en 6,9 km) tot het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied (Nieuwkoopse 

Plassen & de Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein) zijn effecten van stikstofdepositie op 

voorhand niet uit te sluiten. De omvang en reikwijdte van de stikstofdepositie door de werkzaamheden voor 

de realisatie van de woonwijk en de gebruiksfase van de woonwijk zijn daarom met een AERIUS-berekening 

inzichtelijk gemaakt te worden (per kalanderjaar voor de aanlegfase). De AERIUS-berekening is opgenomen 

in bijlage IV. 
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Resultaten 

Uit de stikstofdepositieberekeningen op basis van het huidig geldend rekenmodel blijkt dat in zowel de 

aanlegfase als gebruiksfase voor geen enkele Natura 2000-gebied een stikstofdepositie optreedt van meer 

dan 0,005 mol/ha/jaar. 

 

In een uitspraak van 20 januari 2021 heeft de Raad van State geoordeeld dat de afkapgrens van 5 km voor 

stikstofdepositie van verkeersbewegingen onvoldoende is onderbouwd. Hierdoor is namelijk onduidelijk wat 

de invloed van verkeer buiten de afkapgrens is op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Hierdoor 

kan op dit moment op basis van de berekeningen met het huidig geldend rekenmodel nog niet definitief 

worden geconcludeerd dat er geen sprake is van significante gevolgen op Natura 2000-gebied. Tijdens de 

bestemmingsplanprocedure wordt dit onderzoek aangevuld zodra er duidelijkheid is over een nieuwe wijze 

waarop omgegaan dient te worden met het wegverkeer.   

 

Overige (indirecte) effecten 

Overige indirecte negatieve effecten zoals vernatting, verdroging en verontreiniging op Natura 2000-

gebieden worden bij voorbaat uitgesloten vanwege voldoende grote afstand tot de betreffende gebieden.  

 

NNN-gebied 

Het plangebied maakt geen deel uit van het NNN van de provincie Utrecht, waardoor ruimtebeslag op 

voorhand is uitgesloten. Wel bevinden zich zones met deze status in de nabijheid van het plangebied. In 

provincie Utrecht is externe werking ten aanzien van het NNN een toetscriterium. Echter, gelet op de reeds 

aanwezige verstoring door de verstedelijking van het gebied in combinatie met de tijdelijk aard van de 

geplande werkzaamheden, is geen sprake van aantasting of verlies van de wezenlijke kenmerken en waarden 

van het NNN van Utrecht. Een nadere procedure in de vorm van een ‘Nee, tenzij-toets’ is daarom niet 

noodzakelijk waardoor belemmeringen vanuit provinciaal natuurbeleid niet aan de orde zijn. 

 

Soortenbescherming 

Om de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in of rondom het plangebied vast te kunnen stellen is 

een bureaustudie en een verkennend veldbezoek (bijlage PM) uitgevoerd. De bureaustudie bestond uit het 

raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Aanvullend hierop zijn, als daar aanleiding 

voor was, verspreidingsatlassen, internetbronnen en de op internet vrij verkrijgbare verspreidingsgegevens 

geraadpleegd. Ter verificatie van- en als aanvulling op de bureaustudie is een veldbezoek uitgevoerd op 30 

maart 2021 door een ecoloog van Witteveen+Bos. Daarnaast is een habitatscan uitgevoerd.  

 

Op basis van de biotoopeisen van beschermde soorten, het veldbezoek en de resultaten van de 

bureaustudie is bepaald of beschermde soorten leefgebied kunnen vinden in en nabij het plangebied en of 

daar nader onderzoek naar nodig is. Aan de hand van de geplande werkzaamheden en de 

verstoringgevoeligheid van soorten is vervolgens bepaald of negatieve effecten kunnen optreden, en of er 

sprake is van een overtreding van de Wnb.   

 

Gelet op de uitkomsten van het vooronderzoek wordt een vervolgonderzoek op locatie uitgevoerd. Indien 

nodig worden mitigerende maatregelen getroffen of wordt gecompenseerd met een ontheffing. De 

vervolgonderzoeken zijn gereed alvorens het plan door de Gemeenteraad wordt vastgesteld.  
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Tabel 4.11 Samenvattende tabel soortenbescherming 
 

 

1  Het onderzoeksgebied van het nader soortgericht onderzoek is afhankelijk van de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wanneer wordt geheid moet rekening worden gehouden met een 

onderzoeksgebied met een straal van maximaal 1.500 m rondom de werkzaamheden. Wanneer funderingspalen met een geluidreducerende techniek wordt geïnstalleerd, dient rekening gehouden te worden 

met een onderzoeksgebied met een straal van maximaal 300 m rondom de werkzaamheden. 

Soortgroep Kans op overtreding Wnb? Vervolgstappen nodig? Ontheffing aanvragen? 

Mitigerende maatregelen Vervolgonderzoek (indien mitigatie 

niet mogelijk of niet voldoende) 

flora nee geen, wel zorgplicht nee nee 

grondgebonden 

zoogdieren 

nee geen, wel zorgplicht nee nee 

vleermuizen1 ja,  

- indien foeragerende/overvliegende vleermuizen 

worden verstoord; 

- indien verblijfplaatsen (indirect) worden aangetast of 

vernietigd; 

- indien een vliegroute (Oude Rijn) wordt vernietigd.  

ja, door: 

- werkzaamheden overdag uitvoeren en 

gebruik maken van vleermuisvriendelijk 

lichtbeheer; 

- trillingvrij werken; 

- de brug zo te ontwerpen dat de 

doorvliegbaarheid gegarandeerd wordt. 

ja,  

- indien sloop- of 

kapwerkzaamheden 

plaatsvinden is een 

vleermuisonderzoek (conform 

protocol) nodig voor het 

vernietigen van verblijfplaatsen; 

- indien niet trillingvrij kan worden 

gewerkt is een 

vleermuisonderzoek (conform 

protocol) nodig1 voor het 

verstoren van verblijfplaatsen; 

- indien de brug niet passeerbaar 

ontworpen kan worden, is een 

vleermuisonderzoek conform 

protocol voor een essentiële 

vliegroute nodig.  

 

ja, 

- indien een 

verblijfplaats wordt 

vernietigd door sloop- 

of 

kapwerkzaamheden; 

- indien niet trillingvrij 

kan worden gewerkt 

en uit onderzoek volgt 

dat hierdoor een 

verblijfplaats (indirect) 

wordt aangetast; 

- indien een vliegroute 

vernietigd wordt. 



49 | 74 Witteveen+Bos | 123497/21-009.828 | Concept 03 

 

algemeen 

voorkomende vogels 

ja, indien broedparen worden verstoord ja 3 mogelijkheden: 

- buiten het broedseizoen werken; 

- werkzaamheden voor het broedseizoen 

inzetten en continu doorwerken; 

- of plangebied ongeschikt maken voor 

broedvogels. 

nee nee, mits mitigerende 

maatregelen in acht worden 

genomen 

vogels met jaarrond 

beschermde nesten1 

ja, indien jaarrond beschermde nesten van 

buizerd/sperwer/huismus/gierzwaluw (indirect) worden 

aangetast 

ja, pulsgeluid en trilling veroorzakende 

werkzaamheden buiten de broedperiode 

ja, nodig (t.a.v. gebruik nest). 

indien pulsgeluid of trilling 

veroorzakende werkzaamheden 

plaatsvinden is nader soortgericht 

onderzoek nodig naar de 

aanwezigheid van jaarrond 

beschermde nesten binnen de 

verstoringscontour. Dit in ieder geval 

voor huismus en als in broedperiode 

wordt getrild ook voor de overige 

soorten. 

ja, enkel indien pulsgeluid 

of trilling veroorzakende 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd en uit 

soortgericht onderzoek 

volgt dat hierdoor jaarrond 

beschermde nesten 

(indirect) worden aangetast 

amfibieën nee, vrijstelling algemeen voorkomende soorten binnen 

provincie Utrecht 

geen, wel zorgplicht nee nee  

 Ja, indien rugstreeppad opduikt in het plangebied tijdens de 

uitvoeringsfase. Individuen kunnen worden verwond of 

gedood wanneer deze tijdens de werkzaamheden het 

plangebied betreden en bijvoorbeeld onder de machines 

terechtkomen. 

ja, voorafgaand aan de uitvoeringsfase dient 

een ecologisch werkprotocol te worden 

opgesteld, waarin maatregelen worden 

beschreven om verwonding of doden van de 

rugstreeppad te voorkomen. 

nee, mits mitigerende maatregelen 

vanuit het ecologisch werkprotocol in 

acht worden genomen 

nee, mits mitigerende 

maatregelen vanuit het 

ecologisch werkprotocol in 

acht worden genomen 

ja, indien gedurende 

werkzaamheden toch 

rugstreeppadden op het 

werkterrein worden 

aangetroffen 

reptielen nee geen, wel zorgplicht nee nee 

vissen nee geen, wel zorgplicht nee nee 

vlinder, libellen & 

ongewervelden 

nee geen, wel zorgplicht nee nee 
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4.6.3 Conclusie 

Natura 2000 

Het plangebied is gelegen op 5,6 km en 6,9 km van de Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen & de 

Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. De gebieden liggen op een afstand groter dan 1.500 m 

van het plangebied en vallen daarmee buiten de verstoringscontour van de werkzaamheden. Als gevolg van 

de ruime afstand, is geen sprake van een verstoring van aangewezen natuurwaarden binnen deze 

beschermde natuurgebieden bij de werkzaamheden. 

Stikstof 

Verder blijkt uit stikstofdepositieberekeningen dat de berekende toename van stikstofdepositie voor zowel 

de aanlegfase als gebruiksfase lager is dan 0,005 mol/ha/jaar. Er kan echter nog niet met zekerheid, gelet op 

huidige jurisprudentie, worden gesteld dat het onderdeel stikstof niet tot belemmeringen voor de uitvoering 

van de voorgenomen ontwikkeling binnen het plangebied leidt. Dit wordt nader onderzocht voordat de 

gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vaststelt. 

NNN-gebied 

Het plangebied maakt geen deel uit van het NNN van Utrecht, waardoor ruimtebeslag op voorhand is 

uitgesloten. Een nadere procedure in de vorm van een ‘Nee, tenzij-toets’ is daarom niet noodzakelijk 

waardoor belemmeringen vanuit provinciaal natuurbeleid niet aan de orde zijn. Het onderdeel NNN leidt 

niet tot belemmeringen voor de uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling binnen het plangebied.  

Beschermde soorten 

Het aspect natuur leidt voorlopig niet tot belemmeringen voor de uitvoering van de voorgenomen 

ontwikkelingen in het plangebied. Er is een vervolgonderzoek naar beschermde soorten ingesteld. Dit 

onderzoek is gereed voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vaststelt.  

4.7 Water 

De voorgenomen ontwikkeling kan effecten hebben op de waterhuishoudkundige situatie, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. In Nederland is daarom de watertoets een verplicht onderdeel van elke 

ruimtelijke ontwikkeling. De watertoets is een procesinstrument waarbij de waterbeheerders in een 

vroegtijdig stadium worden betrokken bij de voorgenomen ontwikkeling, zodat verschillende aspecten van 

‘water’ een goede plaats krijgen in de planvorming. In de waterparagraaf worden de effecten van het 

ontwerp op deze verschillende aspecten omschreven, zoals waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, 

beheer en onderhoud en het effect op grondwaterpeilen. De watertoets is bijgevoegd als bijlage VI 

4.7.1 Toetsingskader 

De watertoets is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verplicht geworden voor bestemmingsplannen. 

Omdat het beleid van het waterschap niet rechtstreeks doorwerkt in het bestemmingsplan is in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) bepaald dat de gemeente vooroverleg naast vooroverleg met de 

waterbeheerder(s) (art. 3.1.1 Bro) staat ook expliciet beschreven dat de toelichting op het bestemmingsplan 

een beschrijving moet bevatten van de wijze waarop in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de 

waterhuishouding (art. 3.1.6 b Bro). 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 

waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Hieronder staat 

een overzicht van de voor het plangebied relevante wet- en regelgevingen en nota's.  
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Europees beleid 

 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die alle lidstaten verplicht te zorgen voor schoon 

grond- en oppervlaktewater. De KRW geeft bijvoorbeeld aan welke planten en vissen in het water behoren 

voor te komen, wat het zuurstofgehalte daarbij moet zijn en hoeveel voedingsstoffen een bepaald type 

water maximaal mag bevatten voor een gezond waterleven. De provincie legt de doelen voor het 

oppervlaktewater vast. 

 

Nationaal beleid 

 

Nationaal Waterplan (NWP2) 

Het 2e Nationaal Waterplan (NWP2) beschrijft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale 

waterbeleid in de periode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Dit plan is vastgesteld op  

14 december 2015. Er wordt ingezet op het robuust en toekomstgericht inrichten van het Nederlandse 

watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast 

en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn 

en welvaart. Er wordt gestreefd naar een integrale benadering waarin wateropgaven zoveel mogelijk in 

samenhang met andere thema’s worden ontwikkeld. Het kader van de 

watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Waterwet  

Op 29 januari 2009 is de Waterwet vastgesteld. Deze wet regelt het beheer van oppervlaktewater en 

grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de 

Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels 

en administratieve lasten. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de 

afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning, 

die met een wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden aangevraagd.  

 

Bestuursakkoord Water 

Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van 

Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) sloten in 2011 het 

Bestuursakkoord Water (BAW). Daarin is afgesproken om de doelmatigheid van het waterbeheer te 

vergroten. Minder bestuurlijke drukte, heldere verantwoordelijkheden, slim en kosteneffectief samenwerken 

staat centraal in deze afspraken, die lopen tot 2021. Op 31 oktober 2018 hebben de waterpartners 

aanvullende afspraken gemaakt op het Bestuursakkoord Water. Dit omdat nieuwe opgaven vragen om 

nieuwe afspraken. Het addendum bevat nieuwe en hernieuwde afspraken over de volgende onderwerpen. 

- de kansen van de informatiesamenleving; 

- de risico’s van digitale dreigingen; 

- het succes van regionale samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven; 

- implementatie van de Omgevingswet in de waterketen. 

 

Doel van het Bestuursakkoord Water is te blijven zorgen voor: 

- veiligheid tegen overstromingen; 

- een goede kwaliteit water; 

- voldoende zoet water. 

 

Provinciaal beleid 

 

Provinciaal Waterplan 

Het Provinciaal Waterplan is vastgesteld op 7 december 2015 onder de naam Bodem-, Water- en Milieuplan 

2016-2021. Het Bodem-, Water- en Milieuplan is opgesteld op grond van de verplichting in de Waterwet en 

de Wet Milieubeheer om respectievelijk een regionaal waterplan en een provinciaal milieubeleidsplan op te 

stellen.  
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Beleid Hoogheemraadschap 

Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)  

Vanaf 1 mei 2019 is de nieuwe Keur van kracht, hierin staan de regionale regels die op het gebied van water 

gelden. De nieuwe Keur van HDSR (vastgesteld op 5 februari 2019) stelt onder andere regels op voor het 

dempen van sloten en het compenseren van extra verhard oppervlak. Voor stedelijk gebied ligt de 

compensatieplicht bij meer dan 500 m2 extra verharding, in het buitengebied geldt 5000 m2 als ondergrens. 

Het waterbeleid van HDSR is opgenomen in de het waterbeheersplan ‘Waterkoers 2016-2021’. Hierin worden 

de volgende ambities nagestreefd: 

1 veiligheid tegen overstromingen: 

· de samenleving voelt zich veilig bij hoog water en droogte;

2 voldoende water: 

· voldoende water: niet te nat, niet te droog;

3 gezond water: 

· schoon en gezond water voor mens, plant en dier;

4 gezuiverd afvalwater: 

· afvalwater zuiveren voor een schone en gezonde leefomgeving;

5 genieten van water: 

· waterwerken beleven en waarderen.

Gemeentelijk beleid 

Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018-2022  

In oktober 2017 heeft de gemeente Woerden het gemeentelijk waterbeleidsplan gepubliceerd. Dit plan doet 

uitspraken over de kwaliteitsnormen en omgang met afval-, grond- en hemelwater. Bij het ontwerp en de 

aanleg van nieuwe riolering streeft de gemeente naar een zo klein mogelijke milieu-impact. Het gebruik van 

schadelijke/eindige (grond)stoffen en CO2-uitstoot wordt tot een minimum beperkt: indien haalbaar kiest de 

gemeente voor circulaire riolering. 

4.7.2 Resultaten 

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is in afstemming met het Hoogheemraadschap een watertoets 

uitgevoerd. Deze is bijgevoegd als bijlage VI.  

Grondwater 

Bij de aanleg van de nieuwe weg en de brug over de Oude Rijn is mogelijk tijdelijke bemaling nodig. Dit 

geldt ook voor de vervanging van de rotonde op de kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan. 

Afhankelijk van de duur en omvang hiervan dient te worden nagegaan of er sprake is van een 

vergunningsplicht. Indien dit niet het geval is, geldt uitsluitend de zorgplicht. Het is daarbij niet zonder meer 

toegestaan om het onttrokken grondwater te lozen op de gemeentelijke riolering op het oppervlaktewater. 

In veel gevallen geldt een voorkeursvolgorde en een vergunningsplicht. Hieraan dient in de vervolgfase 

aandacht te worden geschonken. Tijdens de uitvoering wordt duidelijk hoeveel tijdelijke bemaling 

noodzakelijk is om het werk te kunnen maken. Gezien de omvang van het werk en de karakteristieke van de 

omgeving vormt de benodigde vergunning geen belemmering voor de uitvoering. Wel kunnen door het 

Hoogheemraadschap aanvullende eisen worden gesteld de wijze, de duur en de hoeveelheid bemaling.  

In de gebruiksfase zijn de effecten op de geohydrologie naar verwachting gering. Er zijn geen grote 

ondergrondse constructies voorzien die voor opstuwing van het grondwater kunnen zorgen. Wel vindt er ten 

zuiden van de Oude Rijn meer infiltratie van hemelwater plaats door de verhardingsafname. Hierdoor vindt 

meer aanvulling van het grondwater plaats. Dit leidt ertoe dat de ontwateringsdiepte verder afneemt. In het 

ontwerp van de weg is hier rekening mee gehouden.  
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Waterkwaliteit 

De kruising tussen de Hollandbaan en Kuipersweg is aangesloten op hemelwaterriolering. Door de afname 

van het verhard oppervlak treedt er minder afstroming naar de riolering op en infiltreert er meer hemelwater 

in de bodem. Eventuele verontreinigingen die van het wegdek worden meegevoerd ondervinden natuurlijke 

zuivering in de bermen langs de weg. Hierdoor worden er geen negatieve effecten op de waterkwaliteit 

verwacht ten zuiden van de Oude Rijn. Ten noorden van de Oude Rijn neemt de netto verharding toe door 

de aanleg van een rotonde op de kruising tussen de Leidsestraatweg en de Rembrandtlaan. Dit is ook het 

geval bij de herinrichting van de kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan. Vanwege de extra 

verharding stroomt er meer water af naar het (gemengde) rioolstelsel en infiltreert er minder water in de 

groenstroken langs de wegen. Tijdens hevige regenval neemt daardoor de kans op overstorten toe. Hierdoor 

is er een mogelijk negatief effect op de waterkwaliteit. 

Ook kunnen zich verontreinigen ophopen op het brugdek. Bij neerslag worden deze verontreinigingen 

meegevoerd richting de riolering, de berm of de Oude Rijn. Hemelwater dat in de berm infiltreert ondergaat 

natuurlijke zuivering en vormt geen belemmering voor de waterkwaliteit. Hemelwater dat van het brugdek 

afstroomt in de Oude Rijn ondergaat dit niet. In de vervolgfase dient in het kader van de 

vergunningverlening met HDSR afgestemd te worden of afstromend wegwater van de brug naar de Oude 

Rijn zuivering dient te ondergaan. HDSR kan hierover nog geen definitief uitsluitsel geven. Het huidige 

advies van HDSR is om een VGS aan te leggen zodat de first flush niet in het oppervlaktewater terecht komt 

en met een hevige bui het overige hemelwater wel in de Oude Rijn terecht kan komen. Op deze manier 

worden negatieve effecten op de waterkwaliteit beperkt. De wijze van uitvoering van de hemelwaterafvoer 

staat de uitvoering van dit plan niet in de weg. In het project is rekening gehouden met de mogelijkheid om 

de first flash te zuiveren indien dat noodzakelijk is.   

Effecten op waterveiligheid 

De keringen langs de Oude Rijn zijn een belangrijk aandachtspunt. De geplande brug kruist de 

waterstaatswerken langs de Oude Rijn en hun beschermingszones. Het betreft onverheelde regionale 

waterkeringen. Omdat de brug in zijn geheel over de waterkering heen komt te liggen, geldt een 

vergunningplicht (paragraaf 28.2.3 Keur HDSR). Afhankelijk van het ontwerp van de brug kan er een 

aanvullende vergunningsplicht gelden voor het plaatsen van een brug over een primaire watergang 

(paragraaf 5.2.1 Keur HDSR) en het dempen van een primaire watergang (paragraaf 5.2.1 Keur HDSR). 

Daarnaast geldt voor beide gevallen een zorgplicht. De vergunning(en) kan/kunnen worden aangevraagd bij 

HDSR. De burg wordt in samenspraak met het Hoogheemraadschap zo ontworpen dat deze past binnen de 

voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning. In het bestemmingsplan is hier voldoende ruimte voor 

opgenomen. Hiermee vormen de genoemde vergunningen geen belemmering voor de uitvoering van het 

project.   

De brug heeft een doorvaarthoogte van minimaal 1,50 m. Dit is geen belemmering voor de scheepvaart 

vergeleken met de bruggen boven- en benedenstrooms. Omdat er een handeling wordt verricht in of boven 

het watersysteem geldt de zorgplicht en mogelijk een aanvullende vergunningsplicht (paragraaf 22.2 Keur 

HDSR). Dit is een uitvoeringsvergunning waarmee in het project rekening is gehouden.  

Effecten op afwatering 

Ten zuiden van de Oude Rijn 

Ten zuiden van de Oude Rijn is de omgeving vrijwel volledig verhard. Ten zuiden van de Oude Rijn vindt een 

netto verhardingsafname plaats vanwege de geplande aanleg van groenstroken langs de weg en het 

amoveren van bestaande panden. In de toekomstige situatie vindt daardoor meer infiltratie van hemelwater 

en minder afstroming richting de riolering plaats. Omdat er geen verhardingstoename plaatsvindt in dit 

gebied, bestaat hier geen verplichting om watercompensatie aan te leggen. 
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Afbeelding 4.4 Locatie van het uitgewerkte tracé binnen het studiegebied 
 

 
 

 

Ter plaatse van de brug wordt lokaal de weg en het maaiveld opgehoogd om te voldoen aan de minimale 

doorvaarthoogte. Door deze helling stroomt hemelwater sneller af richting het zuiden. De effecten hiervan 

zijn naar verwachting gering, doordat er een netto verhardingsafname plaatsvindt en hemelwater beter kan 

infiltreren. 

 

Aan het zuidelijke uiteinde van de verbindingsweg wordt de bestaande kruising vervangen door een 

rotonde. Deze rotonde komt binnen de beschermingszones A en K van de primaire watergang en de duiker 

onder de Kuipersweg te liggen. Op grond van paragraaf 4.2.3 van de Keur HDSR is het uitvoeren van 

handelingen binnen deze beschermingszones vergunningplichtig. Ook geldt hiervoor een zorgplicht. In het 

bestemmingsplan is rekening gehouden met het benodigde ruimtebeslag. Waarmee deze vergunningsplicht 

de uitvoering niet in de weg staat.  

 

Ten noorden van de Oude Rijn 

Ten noorden van de Oude Rijn wordt de bestaande kruising vervangen door een rotonde en aangesloten op 

de te realiseren brug. Hierbij wordt een gedeelte van de bestaande groenstructuur verhard. Dit leidt tot een 

netto verhardingstoename van circa 1.100 m2 ten noorden van de Oude Rijn. Hemelwater infiltreert daardoor 

niet langer in de bodem, maar stroomt af richting het gemengde rioolstelsel en het oppervlaktewater. Op 

grond van de Keur van HDSR is in dit peilgebied watercompensatie vereist van 15 % van de 

verhardingstoename (circa 165 m2). Deze compensatie dient te worden verricht in hetzelfde peilgebied of – 

in overleg met HDSR – in een aangrenzend peilgebied met een lager peil. De watercompensatie kan daarom 

ook mogelijk worden verricht in het peilgebied ten zuiden van de Oude Rijn langs het tracé van de nieuw 

aan te leggen weg. Aan de noordzijde worden ook gronden aangekocht waarmee ook weer verharding verdwijnt. Per 

saldo kan hiermee de watercompensatie worden opgevangen.  
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Ter plaatse van de Oude Rijn 

Hemelwater dat in de toekomstige situatie valt op het brugdek, stroomt vooralsnog direct af naar de Oude 

Rijn. De verhardingstoename van het brugdek hoeft niet te worden gecompenseerd.  

 

Kruising Hollandbaan en Molenvlietbaan 

Voor de aanpassingen van de rotonde tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan gelden dezelfde 

aandachtspunten als voor de aanpassingen op de kruising tussen de Hollandbaan en Kuipersweg.  

Bij de herinrichting van de kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan vindt er ook een netto 

verhardingstoename plaats ten koste van bestaande groenstructuur. Deze verhardingstoename is circa 200 

m2. Omdat de ingreep onderdeel is van een groter planvoornemen waarbij een verhardingstoename is 

voorzien, dient watercompensatie te worden aangelegd. De Keur schrijft een watercompensatie voor van 

15 % van de verhardingstoename (30 m2). Binnen het plangebied is er voldoende ruimte om deze beperkte 

opgave op te vangen. Bijvoorbeeld door het iets verbreden van de bestaande watergangen.  

 

Wanneer er werkzaamheden worden verricht binnen de beschermingszones van duikers of van primaire 

watergangen dient hier een vergunning voor te worden aangevraagd.   

 

 

4.7.3 Conclusie 

 

Het planvoornemen is vergunningplichtig op grond van de Keur van HDSR. Er dient een vergunning bij 

HDSR te worden aangevraagd voor de aanleg van een brug ter plaatse van waterstaatswerken. Daarnaast 

dient in het peilgebied ten noorden circa 165 m2 aan open water gerealiseerd te worden als compensatie 

voor de lokale verhardingstoename. Deze compensatie wordt gevonden in het onttrekken van verharding op 

de aangekochte gronden.  

 

Ten zuiden van de Oude Rijn is er sprake van een netto verhardingsafname. Er hoeft daarom geen 

compensatie aangelegd te worden. Wel geldt hier een vergunningplicht voor de aanleg van de rotonde in de 

buurt van de beschermingszones van de watergangen en de duiker onder de Kuipersweg. 

 

Het onderdeel water staat de uitvoering van dit plan niet in de weg. Er is voldoende rekening gehouden met 

de benodigde ruimte om de voorwaarden vanuit het aspect water mee te kunnen nemen in het project. Wel 

zullen er richting de uitvoering verschillende vergunningen moeten worden aangevraagd. De voorwaarden 

aan deze vergunningen zijn ruimtelijke uitvoerbaar en is in het project rekening mee gehouden. Hiermee is 

het project uitvoerbaar.  

 

 

4.8 Bodem 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 

rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Met andere woorden: is de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geschikt voor de beoogde bestemming(en)/ functie(s)? Is er 

bodemverontreiniging is die de functiedoelen kan frustreren, levert dit gezondheidsrisico’s, ecologische 

risico’s of verspreidingsrisico’s op en kan er tijdig iets aan gedaan worden? Uitgangspunt is dat de 

bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. Bovendien mag de 

bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden). Dit is het 

zogenaamde stand still-beginsel. 

 

 

4.8.1 Toetsingskader 

 

De Wet bodembescherming (Wbb) is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan 

de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt 

door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op 

schone grond te worden gerealiseerd. 
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4.8.2 Resultaten 

 

Ten behoeve van het bestemmingsplan is een milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit is bijgevoegd 

als bijlage VII. 

 

Uit het milieuhygiënisch vooronderzoek komt naar voren dat rond en binnen het onderzoeksgebied 

potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Uit de geraadpleegde 

bodemonderzoeken blijkt dat de bodem binnen het onderzoeksgebied overwegend licht en plaatselijk matig 

tot sterk, is verontreinigd. De onderzoeken vertegenwoordigen over het algemeen geen actuele waarde en 

bieden veelal beperkt inzicht in de situatie ter plaatse van de openbare ruimte. 

  

Ter plaatse van de onderstaande locaties is sprake van sterk verontreinigd(e) grond(water): 

- Leidsestraatweg 132: op deze locatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging met minerale olie 

en aromaten tot 20 m-mv in zowel grond als grondwater. Het totale volume sterk verontreinigde grond 

is 7.200 m3; 

- Leidsestraatweg 225: op deze locatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging met minerale olie 

in ondergrond van circa 150 m3 in de bodemlaag 0,6 - 1,5 m-mv; 

- Leidsestraatweg 235 en 235A: hier is sprake van een restverontreiniging van circa 50 m3 onder de 

bebouwing. De kritische parameters zijn zware metalen en PAK; 

- Barwoutswaarder 5 Garage en Barwoutswaarder 5: op deze locatie is sprake van een restverontreiniging 

onder de elementenverharding over een oppervlakte van circa 490 m2; 

- Barwoutswaarder 7: sterke verontreiniging met minerale olie in de grond; 

- Kuipersweg 9: op deze locatie is een geregistreerde restverontreiniging bekend met minerale olie. De 

omvang is niet bekend; 

- Kuipersweg: op deze locatie is een geregistreerde restverontreiniging bekend met minerale olie. De 

omvang is niet bekend; 

- Kuipersweg 39-41: sterke verontreiniging met minerale olie in het grond(water). De omvang is circa 9 m3 

in de grond en 15 m3 in het grondwater; 

- Transformatorhuisje Molenvlietbaan: sterke verontreiniging met minerale olie van circa 5 m3 in het 

grondwater; 

- Touwslagersweg 20/Pijpenmakersweg 4: sterk verhoogde gehalten aan barium in grond en grondwater. 

Het verhoogde gehalte aan barium is naar verwachting van natuurlijke herkomst. 

 

Potentiële verontreinigingslocaties 

De oevers van de Oude Rijn, slootdempingen, (voormalige) boomgaarden en verdachte wegbermen zijn 

mogelijk diffuus verontreinigd. Deze locaties dienen daarom als potentiële verontreinigingslocaties 

aangemerkt te worden.  

 

PFAS 

Ter plaatse van vier locaties binnen of direct grenzend aan het onderzoeksgebied heeft in het verleden een 

brand gewoed. Mogelijk is bij het blussen van de branden gebruik gemaakt van PFAS-houdend blusschuim. 

Deze locaties worden beschouwd als verdacht op het voorkomen van verhoogde gehalten aan PFAS. 

 

Asbest 

Binnen het onderzoeksgebied zijn ter plaatse van diverse locaties zintuiglijke bijmengingen met puin 

waargenomen. Er is maar beperkt onderzoek gedaan naar asbest. Daar waar onderzoek is uitgevoerd is 

asbest analytisch niet aangetoond. Door de aanwezigheid van asbestverdacht puin kan niet worden 

uitgesloten dat er asbest aanwezig is binnen het onderzoeksgebied.  

 

Waterbodem 

Er is geen actuele informatie beschikbaar inzake de kwaliteit van de waterbodem. Gezien het gebruik door 

de pleziermotorvaart, de ligging in stedelijk gebied, de aanwezigheid van aangrenzende verontreinigingen 
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op de landbodem en de beperkte baggerwerkzaamheden wordt de waterbodem als verdacht aangemerkt 

op het voorkomen van verontreiniging. 

 

Vervolg 

Voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden ter plaatse van het gehele onderzoeksgebied wordt 

aanbevolen om een verkennend (water)bodemonderzoek conform de NEN 5740 en de NEN 5720 uit te 

voeren om de milieuhygiënische kwaliteit, de (indicatieve) hergebruiksmogelijkheden en de veiligheidsklasse 

ontwerpfase (CROW-publicatie 400) vast te stellen. De einddiepte van de uit te voeren boringen dient te 

worden afgestemd op de maximale ontgravingsdiepte. Als ook riolerings- en of bemalingswerkzaamheden 

zijn voorzien wordt aanbevolen het grondwater ook te onderzoeken op de relevante lozingsparameters van 

het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden mee te nemen.  

 

Voor het bodemonderzoek wordt de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse 

bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, niet-lijnvormig (VED-

HE-NL) als meest doelmatig beoordeeld om de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast te 

stellen. Tijdens de werkzaamheden is men alert op mogelijk asbest.  

  

PM verdere uitwerking (vervolgonderzoek). 

 

 

4.8.3 Conclusie 

 

De voorgaande resultaten uit de bodemonderzoeken worden overlegd met het bevoegd gezag en indien 

nodig worden maatregelen genomen conform wet- en regelgeving. Dit staat de uitvoerbaarheid van de 

voorgenomen ontwikkelingen op grond van dit bestemmingsplan niet in de weg. Het aspect bodem vormt 

geen belemmering voor het plan. 

 

 

4.9 Archeologie 

 

Voorafgaand aan het vaststellen van het bestemmingsplan dient inzicht te zijn verkregen in bekende en te 

verwachten archeologische waarden in het plangebied en omgeving en wat de aard en omvang van de 

voorgenomen werkzaamheden is en of deze een bedreiging vormen voor het bodemarchief. Indien dit het 

geval is, wordt geadviseerd op welke wijze hiermee in het vervolgtraject van de plannen rekening dient te 

worden gehouden. Het onderzoek is opgenomen als bijlage VIII. 

 

 

4.9.1 Toetsingskader 

 

De bescherming van archeologisch en cultureel erfgoed in Nederland is vastgelegd in de Erfgoedwet, die op 

1 juli 2016 in werking is getreden. De Erfgoedwet is in de plaats gekomen van zes wetten en regelingen op 

het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988. Onderdelen van de 

Monumentenwet, die van toepassing waren op de fysieke leefomgeving gaan naar de Omgevingswet, die 

naar verwachting in 2022 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is daartoe in de Erfgoedwet voor de 

periode 2016-2022 een overgangsregeling opgenomen. 

 

De Erfgoedwet regelt onder andere de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem. Bij ingrepen 

waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezige 

archeologische waarden niet worden aangetast. Archeologisch onderzoek zal moeten worden uitgevoerd 

indien er sprake is van een hoge trefkans of indien het plangebied niet is gekarteerd. 
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4.9.2 Resultaten 

 

In juni 2021 is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage VIII opgenomen 

bij de toelichting. Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang en 

uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

- rond 7 m diepte geldt voor het gehele plangebied een niet nader te specificeren verwachting voor 

goed bewaarde resten van tijdelijke kampementen uit het paleo- en mesolithicum; 

- in het noordelijk deel van het plangebied – ten noorden van ruwweg de Touwslagersweg – 

Leidekkersweg – is sprake van een hoge verwachting op de aanwezigheid van resten van  

bewoning uit de periode vanaf de bronstijd. Uit het onderzoek is gebleken dat deze resten zich mogelijk 

op 40 tot 60 cm bevinden; 

- midden door het plangebied loopt een zone waar resten van de Limesweg uit de Romeinse Tijd  

kunnen worden verwacht; 

- langs de oevers van de Oude Rijn – het ontginningslint – bestaat een hoge verwachting op resten  

van bebouwing uit de periode Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd; 

- de mogelijkheid bestaat dat deze resten (deels) zijn verstoord door recente (vanaf de 18e eeuw) 

ontwikkelingen langs de Oude Rijn en (vanaf medio 20e eeuw) in de rest van het plangebied. 

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische  

resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Om de gespecificeerde verwachting aan te 

vullen en te verfijnen wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd in dat deel van het plangebied waar 

oeverafzettingen worden verwacht, ruwweg ten noorden van de Touwslagersweg – Leidekkersweg. Een 

dergelijk vervolgonderzoek heeft tot doel de opbouw van de ondergrond, de bodemopbouw en/of 

bodemverstoringen gedetailleerd in kaart te brengen. Aan de hand daarvan kan de in het bureauonderzoek 

opgestelde archeologische verwachting worden getoetst en kunnen concrete gegevens worden verzameld 

over gaafheid en diepteligging van de verwachte archeologische resten. Omdat er een verwachting is dat er 

archeologische vondsten worden gedaan worden de nu geldende dubbele bestemmingen (Archeologie, 

Archeologie 3 en Archeologie 4) behouden voor het nieuwe bestemmingsplan.   

 

Daarnaast wordt in de zone waar de Limesweg verwacht wordt een intensiever booronderzoek ingesteld met 

als doel eventuele resten ervan te karteren. Wanneer bij de detaillering van de omvang en diepte van de 

ingrepen blijkt dat geplande verstoringen zich binnen de aldaar vastgestelde diepte van de verstoorde 

bodem afspelen, kan op deze locaties verder onderzoek achterwege blijven.  

 

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen 

archeologisch vervolgonderzoek gehouden. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht 

archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van 

de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

 

4.9.3 Conclusie 

 

Omdat er een verwachting is dat er archeologische vondsten worden gedaan worden de nu geldende 

dubbele bestemmingen (Archeologie, Archeologie 3 en Archeologie 4) behouden voor het nieuwe 

bestemmingsplan. Door de dubbele bestemmingen op te nemen vormt het onderdeel archeologie voorlopig 

geen belemmering voor de geplande ontwikkeling.   
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4.10 Cultuurhistorie en landschap 

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is het verplicht om in een bestemmingsplan moet een 

beschrijving op te nemen van de manier waarop er rekening is gehouden met de in het gebied aanwezige 

cultuurhistorische waarden (gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en archeologie). Hierbij gaat het om zowel 

beschermde objecten en structuren, als niet beschermde objecten als structuren.  

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet in de planvorming rekening worden gehouden met 

het aspect landschap. Hierbij gaat het onder andere om kenmerkende ruimtelijke patronen/ structuren, 

karakteristieke beplantingsvormen en gebruikte soorten, de ruimtelijke opbouw van bebouwing in een 

gebied en de natuurwaarden in de omgeving. 

 

 

4.10.1 Toetsingskader 

 

De bescherming van archeologisch en cultureel erfgoed in Nederland is vastgelegd in de Erfgoedwet, die op 

1 juli 2016 in werking is getreden. De Erfgoedwet is in de plaats gekomen van zes wetten en regelingen op 

het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988. Onderdelen van de 

Monumentenwet, die van toepassing waren op de fysieke leefomgeving gaan naar de Omgevingswet, die 

naar verwachting in 20221 van kracht wordt. Voor deze onderdelen is daartoe in de Erfgoedwet voor de 

periode 2016-20221 een overgangsregeling opgenomen. 

 

Het uitgangpunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is om het binnen een plangebied aanwezige 

cultuurhistorische erfgoed te behouden. Dit houdt in dat bescherming moet worden geboden aan de 

aanwezige Rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Met als doel cultuurhistorische 

belangen te laten meewegen in de ruimtelijke ordening is per 1 januari 2012 het Besluit ruimtelijke ordening 

gewijzigd. Daarmee zijn gemeenten verplicht in een bestemmingsplan een beschrijving op te nemen van de 

wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. Dat 

betekent dat een analyse moet worden verricht naar de cultuurhistorische waarden in een 

bestemmingsplangebied en dat daar conclusies aan moeten worden verbonden die in een bestemmingsplan 

verankerd worden.  

 

 

4.10.2 Resultaten 

 

De Oude Rijn met het Jaagpad en het bewoningslint hebben een belangrijke landschappelijke en 

cultuurhistorische waarde. De parels in het lint zijn de aanwezige monumenten. In het plangebied is dit het 

gemeentelijke monument Leidsestraatweg 229 (Pakhuis). De landschappelijke kwaliteit van de Oude Rijn en 

het bewoningslint wordt in de huidige situatie negatief beïnvloed door de zichtbaarheid van het 

bedrijventerrein, de RWZI en het tuincentrum. Er is sprake van een stadsrandzone met een matige 

landschappelijke kwaliteit. Richting het westen neemt de negatieve invloed van de stadsrand af en komen de 

landschappelijke kwaliteiten van het Groene Hart meer naar voren. Bij de inpassing van de Rembrandtbrug is 

als randvoorwaarde gehanteerd dat het gemeentelijk monument Leidsestraatweg 229 niet wordt aangetast. 

 

De Rembrandtbrug ligt binnen de bebouwde kom. De kruising Leidsetraatweg en de Rembrandtbrug 

vormen een logisch punt om de Oude Rijn over te steken en de brug ligt daarmee op een logische plek in 

het stedelijk weefsel. Het tracé draagt bij aan de leesbaarheid en herkenbaarheid van de structuur van de 

stad. Daarnaast zorgt deze verbinding voor een doorgaande wenselijke open structuur op het gesloten en 

slecht leesbare bedrijventerrein. De lichte bochten in het tracé hebben geen negatief effect op de structuur 

en leesbaarheid. Daarnaast geeft dit tracé perspectief op versterking van de ruimtelijke kwaliteit op 

Barwoutswaarder. Wel gaat dit gepaard met de sloop van een waardevol bebouwingslint aan de Oude Rijn. 

Het wegtracé ligt in het meest verouderde deel van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Hoewel het tracé 

leidt tot veel sloop van woningen en bedrijfspanden, betekent dit ook dat de resterende gronden (gronden 

die overblijven na sloop bedrijfspand en realisatie van het wegtracé) opnieuw kunnen worden uitgegeven 
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binnen de visie van de revitalisering van het gebied. Hierdoor ontstaat een eerste stap in de gewenste 

revitalisering en ontstaan er nieuwe structuren met zichtlocaties. 

Jaagpad  

Het Jaagpad heeft als verbinding van de binnenstad met het buitengebied een belangrijke cultuurhistorische 

en recreatieve waarde. Vanuit het behoud van deze verbinding is het wenselijk om een ongelijkvloerse 

kruising te realiseren. Tegelijkertijd geldt een ongelijkvloerse kruising met het Jaagpad geen onderdeel 

uitmaakt van het huidige voorkeursalternatief zoals deze door uw Raad is vastgesteld. Het ongelijkvloers 

kruisen zou daarmee een extra investering vragen. 

Uit analyse is het mogelijk gebleken dat ook bij een gelijkvloerse kruising een zorgvuldige en veilige 

inpassing van het Jaagpad mogelijk is. Dit kan daarbij worden uitgevoerd voor veel lagere extra 

investeringskosten dan een onderdoorgang (50-100 duizend vs. 1-1,5 miljoen), zelfs als een deel van de 

kosten voor een onderdoorgang uit cofinanciering komt. Doordat een visie en aanpak voor de inrichting van 

de Oude Rijn en het Jaagpad voor de lange termijn ontbreekt, is er op dit moment geen aanleiding om te 

zoeken naar een oplossingsrichting waarbij het Jaagpad het Rembrandttracé ongelijkvloers kruist. Hiermee 

maakt een onderdoorgang op dit moment geen onderdeel uit van het voorontwerpbestemmingsplan. 

4.10.3 Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie en landschap vormt geen belemmering voor het plan. 

4.11 Kabels en leidingen 

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 

dient rond dergelijke leidingen en verbindingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen 

mogelijke beperkingen gelden. De leidingen en verbindingen zijn te verdelen in drie typen:  

1 buisleidingen met een externe veiligheidszone; 

2 bovengrondse hoogspanningslijnen; 

3 overige leidingen.  

De eerste twee typen leidingen zijn in ieder geval planologisch relevant. Voor de overige leidingen bepaalt 

het bevoegd gezag of deze planologisch relevant zijn. 

Voorbeelden van planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten worden 

vervoerd: 

- gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen en goederen;

- aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch;

- defensiebrandstoffen;

- warmte en afvalwater, ruwwater of halffabricaat voor de drink- en industriewatervoorziening met een

diameter groter of gelijk aan 18 inch.

4.11.1 Wettelijke grondslag 

Voor elk van de drie typen leidingen en verbindingen is het wettelijk gezien anders geregeld:  

1 voor buisleidingen geldt een wettelijke verplichting. Voor buisleidingen is het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb) van belang; 

2 voor bovengrondse hoogspanningsleidingen geldt een advies van het Rijk. Hoe omgegaan moet worden 

met bovengrondse hoogspanningslijnen bij ruimtelijke plannen heeft het rijk aangegeven in haar ‘Advies 

met betrekking tot hoogspanningslijnen’ uit 2005 met kenmerk SAS/2005183118; 

3 voor de overige leidingen bepaalt bevoegd gezag of deze planologisch relevant zijn. Gewone 

nutsleidingen zijn meestal niet relevant. Maar voor sommige leidingen is het toch wenselijk deze in het 
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bestemmingsplan op te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze van groot maatschappelijk belang zijn en er grote 

problemen ontstaan als de leiding niet meer werkt.  

4.11.2 Resultaten 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een inventarisatie uitgevoerd naar kabels en leidingen 

binnen het plangebied (zie bijlage IX). Alle kabels en leidingen aanwezig binnen de scopegrenzen zijn 

geïnventariseerd, waarbij de focus ligt op deze die mogelijk een raakvlak vormen met de geplande 

werkzaamheden. Uit de inventarisatie blijkt dat in binnen de scopegrenzen datakabels, laag- en 

middenspanningskabels, gasleidingen hoge en lage druk, rioolleidingen onder druk en vrijverval en 

waterleidingen aanwezig zijn. In tabel 4.12 is een overzicht weergegeven van de aanwezige kabels en 

leidingen met de bijbehorende contactgegevens uit de KLIC.  

Tabel 4.12 Kabels en leidingen per netbeheerder met contactgegevens 

Netbeheerder Thema(’s) 

Bt Nederland N.V. Data 

Eurofiber Nederland B.V. Data 

Gemeente Woerden Middenspanning; riool onder druk; riool vrijverval; data; laagspanning; overig 

Oasen N.V. Water; laagspanning 

Stedin Netbeheer B.V. Gas hoge druk; hoogspanning; middenspanning; data; gas lage druk; laagspanning 

Vitens Water 

Ziggo B.V. Data 

Om de hogedruk aardgastransportleiding van Stedin en de rioleringsleiding van de gemeente Woerden te 

beschermen is in het bestemmingsplan een dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ en ‘Leiding-riool’ opgenomen. 

De regeling voorziet in de bescherming van de leidingen. Ter plaatse van de dubbelbestemming mogen 

geen gebouwen en bouwwerken worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de leidingen 

(bebouwingsvrije en/of veiligheidszone). Voor het uitvoeren van werkzaamheden die schadelijk kunnen zijn 

voor de leidingen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. 

4.11.3 Conclusie 

Het onderdeel kabels en leidingen vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.12 Niet-gesprongen explosieven 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven in het 

plangebied en de gevolgen hiervan op voorgenomen ontwikkeling. 

4.12.1 Toetsingskader 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn op diverse plekken in Nederland niet-gesprongen explosieven (verder NGE 

genoemd) achtergebleven. Deze NGE vormen een risico op het moment dat in de nabijheid van deze 

explosieven activiteiten in de bodem worden uitgevoerd, zoals graven. Voorafgaand aan deze 
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bodemroerende werkzaamheden dient de aanwezigheid van deze NGE uitgesloten te worden of dienen 

eventuele NGE verwijderd te worden.  

 

 

4.12.2 Resultaten 

 

In het Historisch Vooronderzoek van gemeente Woerden (IDDS, kenmerk 20031114/rap2,  

datum 3 mei 2021) is aangetoond dat er binnen het plangebied geen sprake is van verdachte (deel)gebieden 

voor wat betreft het mogelijk aantreffen van niet gesprongen conventionele explosieven (NGCE; 

tegenwoordig bekend als Ontplofbare Oorlogsresten OO). 

 

 

Afbeelding 4.5 Uitsnede ter hoogte van het plangebied Rembrandtbrug in Woerden van de CE-bodembelastingkaart met 

verdachte gebieden en aandachtsgebieden in gemeente Woerden 
 

 

 
 

 

4.12.3 Conclusie 

 

Binnen het plangebied zijn geen risico’s vastgesteld op mogelijke aanwezigheid van NGCE (OO) in de bodem 

en vormen geen belemmeringen op de voorgenomen ontwikkeling. 

 

 

4.13 Bedrijven en milieuzonering 

 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmi-

lieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering.  
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Milieuzonering betekent het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende 

bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies (zoals wonen en recreëren) anderzijds. De 

ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelas-

tende en milieugevoelige functies. De onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende 

functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:  

- het zoveel mogelijk beperken of voorkomen van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige

functies;

- het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven zodat zij hun activiteiten duurzaam onder

aanvaardbare voorwaarden kunnen verrichten.

4.13.1 Toetsingskader 

De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van de VNG-publicatie 

Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In de publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest 

voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting.  

De publicatie geeft voor vele bedrijfstakken en installaties aan: 

- welke milieuonderwerpen een rol kunnen spelen;

- welke gemiddelde afstanden tot de woonbebouwing 'passend' zijn.

In de handreiking is een lijst opgenomen die inzichtelijk maakt welke milieuaspecten van belang zijn en in 

welke milieucategorie een bedrijf ingedeeld zou kunnen worden. Het instrument heeft een integrale 

benadering. Per bedrijf is in beeld gebracht welke richtafstand aan de orde is voor de aspecten geluid, geur, 

stof en externe veiligheid. De milieucategorie wordt bepaald op de maatgevende (grootste) afstand. De 

VNG-publicatie is daarmee een onmisbaar hulpmiddel in de bestemmingsplanpraktijk. 

4.13.2 Resultaten 

Dit bestemmingsplan maakt in de toekomst een nieuwe brug en een nieuwe verbindingsweg tussen de brug 

en de Hollandbaan mogelijk. De brug en weg zijn geen functies die milieuhindergevoelig zijn of vallen onder 

milieubelastende bedrijven of inrichtingen. Een verdere toetsing aan het aspect bedrijven en milieuzonering 

is daarom niet noodzakelijk.  

Voor een specifieke toetsing van andere milieuaspecten, zoals geluid en luchtkwaliteit, wordt verwezen naar 

de voorgaande paragrafen. Hierin wordt ingegaan op de eventuele gevolgen voor het woon- en leefklimaat 

in de omgeving van het plangebied.  

4.13.3 Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project. 

4.14 Sociale veiligheid 

Naast een aantrekkelijke en aanpasbare fysieke leefomgeving moet een leefomgeving vooral ook (sociaal) 

veilig in het gebruik moeten zijn. Het gaat er om dat mensen zich veilig voelen en dat zoveel mogelijk 

daadwerkelijk zijn. Factoren die kunnen bijdragen aan (het gevoel van) meer veiligheid zijn onder andere:  

- informeel toezicht op de openbare ruimte;

- persoonlijke controle over de ('eigen') omgeving;

- het imago van het (totale) gebied.
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Sociale veiligheid is in dit geval vooral een ontwerpopgave. Belangrijk is dat er voldoende zicht en toezicht 

is. In dit geval wordt deels langs de weg en deels over een ventweg een fietsroute gerealiseerd. De nieuwe 

fietsroute sluit goed aan op het bestaande fietsnetwerk van Woerden en geeft een directe verbinding met de 

Leidsestraatweg–Rembrandtlaan en de Hollandbaan. Het is een directe route die fietsafstanden verkleind. 

Een bedrijventerrein is echter niet direct een heel aantrekkelijke omgeving. In nachtelijke uren is er vanuit de 

bedrijfspanden rond de weg geen sprake van toezicht. Omdat de nieuwe fietsroute een aanvullende route is, 

kunnen fietsers er ook (bijvoorbeeld in de avond en nacht) voor kiezen om gebruik te maken van één van de 

huidige fietsroutes langs de Gildenweg-Hollandbaan, Barwoutswaarder-Hoge Rijndijk-Molenvlietbaan of 

Rembrandtlaan-Boerendijk.  

 

 

4.15 Duurzaamheid  

 

Samen met inwoners, ondernemers en bedrijven werkt de gemeente Woerden aan een duurzame 

leefomgeving. Er wordt aan drie thema's gewerkt: duurzame energie, klimaat- en bodemdaling en afval.  

 

Duurzame energie  

De gemeenteraad van Woerden heeft op 30 oktober 2014 de motie ‘Duurzaam met een doel’ aangenomen 

waarin de ambitie is verwoord om in 2030 een klimaatneutrale (ook wel CO2-neutrale) gemeente te zijn. 

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente 4 actieplannen opgesteld: CO2-neutraal 2030, Circulaire 

Economie, Bodemdaling 2050 en klimaatbestending 2050 (2.0). In deze actieplannen zijn de ambities van de 

gemeente vertaald naar een lange termijn strategie en worden beleidskaders uiteengezet. In een aantal van 

deze actieplannen worden beleidsuitgangspunten en inrichtingseisen genoemd bij ruimtelijke 

ontwikkelingen.  

 

Actieplan Klimaatbestending 2050 (2.0) 

In het actieplan Klimaatbestending 2050 (2.0) zijn inrichtingseisen en inrichtingsprincipes opgenomen. De 

inrichtingseisen zijn een randvoorwaarde voor een plan in de openbare ruimte. Deze eisen gelden voor 

zowel reconstructieprojecten als voor nieuwbouw- en inbreidingslocaties en zijn beschreven in ‘Actieplan 

Klimaatbestending 2050 2.0’.  

 

Klimaat en bodemdaling 

Het streven van de gemeente Woerden is om in 2050 bestand te zijn tegen de gevolgen van 

klimaatverandering, zoals extreme droogte, hitte en heftige regenbuien. Het klimaatbestendig maken van de 

gemeente gebeurt samen met inwoners, ondernemers en partijen als het waterschap.  

  

Afval 

De gemeente Woerden streeft naar een optimaal gebruik van grondstoffen en materialen en stimuleert 

daarom het scheiden van afval. Restafval verbranden wordt steeds duurder en is slecht voor het milieu. Het 

overige afval kan hergebruikt worden. Zo wordt van GFT-afval weer compost gemaakt en is glas 100 % 

recyclebaar. Door hergebruik zijn er minder nieuwe grondstoffen uit de natuur nodig.  

 

Bovengenoemde uitgangspunten en inrichtingseisen moeten in acht worden genomen bij de inrichting van 

het planproces. Daarnaast heeft de gemeente in de actieplannen nog verdere ambities opgenomen ten 

aanzien van de thema’s CO2-neutraliteit, Circulaire Economie, Klimaatbestendigheid en bodemdaling. Het 

benutten van kansen binnen deze thema’s wordt tijdens de nadere uitwerking van het planproces 

onderzocht.  

 

 

4.15.1 Conclusie 

 

Het aspect duurzaamheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.  
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5  

 

 

 

 

JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de juridische planbeschrijving. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de 

algemene opzet van de planregels en een toelichting op de regels (o.a. bestemmingsregels). 

 

 

5.1 Algemeen 

 

5.1.1 Wat is een bestemmingsplan? 

 

Het gemeentelijke bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden worden toegekend. Het 

gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder, et 

cetera) toegestaan om de functie die het bestemmingsplan geeft uit te oefenen. Dit houdt in dat: 

1 de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan aangewezen 

bestemming ook daadwerkelijk te realiseren; 

2 de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven bestemming (de 

overgangsbepalingen zijn hierbij mede van belang). 

 

Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebouwing 

(omgevingsvergunning tot bouwen) en regels voor het verrichten van ‘werken’ (omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden). 

 

Een bestemmingsplan regelt: 

1 het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen). 

 

En een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor: 

2 het bebouwen van de gronden; 

3 het verrichten van werken (aanleggen). 

 

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk beleid, maar het is zeker 

niet het enige instrument. Andere ruimtelijke wetten en regels zoals de Woningwet, de Erfgoedwet, de 

Algemene Plaatselijke Verordening, de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

zijn ook erg belangrijk voor het uitoefenen van ruimtelijk beleid. 

 

 

5.1.2 Over bestemmen en aanduiden 

 

Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt via een 

bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak gelden de 

gebruiksmogelijkheden zoals die in de regels zijn opgenomen. De toegekende gebruiksmogelijkheden 

kunnen met behulp van een aanduiding nader worden ingevuld. Een aanduiding is een teken op de 

verbeelding. Dat teken kan bestaan uit een lijn, een figuur of een lettercode et cetera. Via een aanduiding 

wordt in de regels ‘iets’ geregeld. Dat ‘iets’ kan betrekking hebben op extra mogelijkheden of extra 

beperkingen voor het gebruik en/of de bebouwing en/of het aanleggen van werken. Aanduidingen kunnen 

voorkomen in een bestemmingsregel, in meerdere bestemmingsregels en kunnen ook een eigen regel 

hebben.  
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5.1.3 Hoofdstukopbouw van de regels 

 

De regels zijn verdeeld in vier hoofdstukken: 

1 inleidende regels. In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden gebruikt (artikel 

1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de 

wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de regels (artikel 2); 

2 bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestemmingen opgenomen. Dit 

gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestemming is het toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels 

en gebruiksregels opgenomen. Als er dubbelbestemmingen zijn, dan worden deze ook in dit hoofdstuk 

opgenomen. Die komen, ook in alfabetische volgorde, achter de bestemmingsbepalingen. Ieder artikel 

kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de bestemmingsomschrijving. 

Vervolgens zijn bouwregels en gebruiksregels opgenomen die specifieker ingaan op bijvoorbeeld de 

bouwhoogte, situering van gebouwen en de toegestane functies. Aansluitend worden 

afwijkingsbevoegdheden met betrekking tot bouw- en/of gebruiksregels opgenomen. In een enkel geval 

worden ruimere mogelijkheden geboden door het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid. Belangrijk 

om te vermelden is dat naast de bestemmingsplanbepalingen ook in andere artikelen relevante 

informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet worden. Alleen zo ontstaat een volledig 

beeld van hetgeen is geregeld; 

3 algemene regels. In de laatste twee hoofdstukken zijn bepalingen opgenomen met een algemeen 

karakter. Deze bepalingen hebben betrekking op het gehele plan. Het betreffen achtereenvolgens 

algemene regels, zoals een anti-dubbeltelregel, algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, 

algemene afwijkingsregels en algemene wijzigingsregels; 

4 overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het overgangsrecht en een slotregel 

opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene regels betreft, zijn deze vanwege hun meer 

bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen. 

 

 

5.2 Dit bestemmingsplan 

 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en regels 

vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in 

onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen 

aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. Een 

toelichting op de bestemmingen is hierna opgenomen.  

 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De 

toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten 

en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting 

van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan.  

 

De regels in dit bestemmingsplan zijn opgezet aan de hand van hetgeen hierboven is beschreven. 

Tevens is aangesloten bij de meest actuele landelijke standaarden voor de regels en de verbeelding, te 

weten de SVBP2012 (Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012) en IMRO2012 

(Informatiemodel Ruimtelijke Ordening 2012). Qua inhoud en opzet is aangesloten bij recente en 

vergelijkbare bestemmingsplannen van de gemeente.  

 

 

5.3 Toelichting op de regels 

 

5.3.1 Inleidende regels 

 

Begrippen die in de regels worden gebruikt en die uitleg behoeven, worden in het eerste artikel van het 

bestemmingsplan uitgelegd. Vervolgens bevat het tweede artikel technische regelingen om onder andere 

oppervlaktes, hoogtes, dieptes en breedtes te kunnen bepalen. 
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5.3.2 Bestemmingsregels 

 

Om recht te doen aan het uitgangspunt dat het plan niet meer dient te regelen dan noodzakelijk is, is het 

aantal bestemmingen in het plan zoveel mogelijk beperkt. Ook de bijbehorende bouw- en gebruiksregels 

zijn waar mogelijk beperkt in aantal en in mate van gedetailleerdheid. 

 

De regels hebben voor elke bestemming dezelfde opbouw met achtereenvolgens, voor zover aanwezig, de 

volgende leden: 

- bestemmingsomschrijving; 

- bouwregels; 

- nadere eisen (indien aanwezig); 

- afwijken van de bouwregels (indien aanwezig); 

- specifieke gebruiksregels (indien aanwezig); 

- afwijken van de gebruiksregels (indien aanwezig); 

- omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

(indien aanwezig); 

- wijzigingsbevoegdheid (indien aanwezig). 

 

Centraal staat de bestemmingsomschrijving. Daarin worden limitatief de functies en waarden genoemd, die 

binnen de bestemming zijn toegestaan respectievelijk worden beschermd. In een aantal gevallen geeft de 

bestemmingsomschrijving daarbij nog een nadere beperking in de vorm van een bestemmingscategorie of 

bijvoorbeeld een gebiedsbegrenzing, een maximale oppervlakte- of inhoudsmaat dan wel een beperking tot 

de bestaande bebouwing. 

 

De bouwregels zijn direct aan de bestemmingsomschrijving gerelateerd. Ook de gebruiksregels zijn 

gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving, zij het dat deze regels zijn opgenomen in de algemene 

gebruiksregels in hoofdstuk 3. Hierin is bepaald dat het verboden is de onbebouwde grond en/of de daarop 

aanwezige bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel in strijd met het in het plan bepaalde. 

Bedoeld wordt een gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving. 

 

Enkelbestemmingen 

Dit bestemmingsplan bestaat uit de volgende enkelbestemmingen: 

 

Groen 

De bestemming ‘Groen’ is bedoeld voor groenvoorzieningen en water, voet- en fietspaden, bestaande 

ontsluitingswegen ten behoeve van aangrenzende bestemmingen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, 

nutsvoorzieningen en gemalen en maximaal drie evenementen per jaar. In de bouwregels zijn maximale 

bouwhoogtes opgenomen voor verschillende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

Verkeer 

De bestemming 'Verkeer' maakt de realisatie van de brug en de nieuwe verkeersverbinding tussen de brug 

en de Hollandbaan mogelijk. Daarnaast zijn de bestaande verkeersstructuren bestemd als ‘Verkeer’. Gronden 

binnen deze bestemming mogen worden gebruikt voor wegen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, 

buurtontsluitingswegen, bruggen, groen, speelvoorzieningen, straatmeubilair en hierbij behorende erven, 

water, nutsvoorzieningen, parkeren en maximaal drie evenementen per jaar. In de bouwregels zijn maximale 

bouwhoogtes opgenomen voor verschillende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Voor bruggen geldt een 

maximale bouwhoogte van 10 meter.   

 

Water 

De bestemming ‘Water’ is bedoeld voor watergangen, waterberging en waterhuishouding, waterwegen met 

bijbehorende voorzieningen ten dienste van het verkeer te water, kruisingen en kunstwerken ten behoeve 

van wegverkeer en hierbij behorende voorzieningen zoals erven, groen, nutsvoorzieningen, dammen en 

duikers.  
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Dubbelbestemmingen 

Naast de bestemmingen kent het bestemmingsplan ook dubbelbestemmingen. Een dubbelbestemming 

omvat een eigen stelsel van regels voor bouwen en gebruik voor het behoud en de bescherming van de in 

de dubbelbestemming aangegeven waarden. De dubbelbestemming functioneert naast de regeling die is 

verbonden aan de onderliggende bestemming. Dit bestemmingsplan bestaat uit de volgende 

dubbelbestemmingen: 

 

Leiding - Gas 

De bestemming ‘Leiding - Gas’ is bedoeld voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van 

gasleidingen met een strook van 4 m ter weerszijden van de aangeduide leiding. In principe mag op deze 

gronden niet worden gebouwd. Daarvan mag onder bepaalde voorwaarden worden afgeweken. Binnen deze 

bestemming is tevens een regel opgenomen ten behoeve van omgevingsvergunningen voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden ter plaatse van deze gronden. 

 

Leiding - Riool 

De bestemming ‘Leiding - Gas’ is bedoeld voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van 

hoofdtransportleidingen met een strook van 5 meter ter weerszijden van de aangeduide leiding. In principe 

mag op deze gronden niet worden gebouwd. Daarvan mag onder bepaalde voorwaarden worden 

afgeweken. Binnen de bestemming is tevens een regel opgenomen ten behoeve van 

omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden 

ter plaatse van deze gronden. 

 

Waterstaat - Waterkering 

De bestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ is bedoeld voor het behoud en de bescherming van de 

waterkering. In principe mag op deze gronden niet worden gebouwd. Daarvan mag onder bepaalde 

voorwaarden worden afgeweken. 

 

Archeologie 

In het plangebied komen gebieden voor met een archeologische waarde. Voor De dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie’ is opgenomen ter bescherming van mogelijk in de bodem aanwezige archeologische 

waarden. 

 

Archeologie - 3 

In het plangebied komen gebieden voor met een hoge archeologische waarde (categorie 3). Voor De 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ is opgenomen ter bescherming van mogelijk in de bodem 

aanwezige archeologische waarden. 

 

Archeologie - 4  

In het plangebied komen gebieden voor met een middelhoge archeologische waarde (categorie 4). 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ is opgenomen ter bescherming van mogelijk in de bodem 

aanwezige archeologische waarden. 

 

 

5.3.3 Algemene regels 

 

Hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele 

plangebied van het bestemmingsplan. Hieronder worden de algemene regels van dit bestemmingsplan 

toegelicht.  

 

Anti-dubbeltelregel 

Deze regel bepaalt dat er niet twee keer voor eenzelfde locatie een bouwplan kan worden ingediend. 

 

Algemene aanduidingsregels 

In dit artikel worden de regels gesteld over gebiedsaanduidingen. Dit is een aanduiding die verwijst naar een 

gebied waarvoor naast de bestemmingen specifieke regels gelden of waar nadere afwegingen moeten 
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worden gemaakt. In dit bestemmingsplan komt de gebiedsaanduiding ‘geluidzone - industrie’ voor. Ter 

plaatse van deze aanduiding mogen in principe geen nieuwe geluidsgevoelige objecten worden gebouwd, 

tenzij kan worden voldaan aan de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden of de verleende hogere 

waarden. 

Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel worden de afwijkingsvoorwaarden beschreven. Deze afwijkingen gelden voor het hele 

plangebied. De ontheffingen die afwijkingen gelden voor een bepaalde bestemming zijn in het betreffende 

artikel van die bestemming opgenomen. 

Algemene procedureregels 

In dit artikel worden de procedureregels voor afwijkingen of wijzigingen beschreven. Deze regels gelden 

voor het hele plangebied. 

5.3.4 Overgangs- en slotregels 

Conform het Bro (artikel 3.2.1 en 3.2.2) zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het 

overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik. Hierin is aangegeven wat de juridische consequenties zijn van 

bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel wordt aangegeven op welke 

wijze de regels van het bestemmingsplan kunnen worden aangehaald. 
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6 

UITVOERBAARHEID 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid en economische uitvoerbaarheid 

van het plan.  

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Een bestemmingsplan dient maatschappelijk uitvoerbaar te zijn. Dat wil zeggen dat de voorgenomen 

ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt in het bestemmingsplan zijn besproken met 

belanghebbenden.  

De gemeente Woerden vindt het belangrijk dat direct belanghebbenden goed geïnformeerd zijn over het 

project en kunnen meedenken over de inhoud en het proces. Via verschillende groepen en sessies is de 

omgeving in dit geval geïnformeerd over en betrokken bij het project. Het project is op te knippen in drie 

fases: de verkenningsfase, waarin vier alternatieven met elkaar werden vergeleken, de 

planvoorbereidingsfase waarin de Rembrandtbrug nader wordt uitgewerkt en planologisch en juridisch 

verankerd dient te worden en de uiteindelijke realisatiefase.  

Verkenningsfase 

In de verkenningsfase naar een nieuwe bruglocatie in Woerden-West heeft een uitgebreid participatietraject 

plaats gevonden. Direct belanghebbende zijn op verschillende momenten geïnformeerd en hebben kunnen 

mee denken over de inhoud van het onderzoek. Zo is met input van de omgeving het beoordelingskader 

aangevuld, zijn ontwerpen geoptimaliseerd, zijn twee nieuwe alternatieven op verzoek van de omgeving 

onderdeel geworden van de onderzoeksscope en zijn veel ideeën en wensen aangedragen voor de 

leefbaarheid van het gebied rondom een alternatief.  

Centraal in de participatie stond het online platform www.brugwoerdenwest.nl. Op dit platform kon de 

omgeving eenvoudig op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, sessies en informatieavonden. Ook kan 

iedereen daar alle relevante informatie vinden over het project. In het delen van informatie is gestreefd naar 

volledige transparantie. Naast het online platform heeft de omgeving op verschillende wijze deelgenomen 

aan het participatieproces. Zo was er een adviesgroep - waarin verschillende belangenorganisaties zitting 

hebben genomen – die op een abstracter niveau hebben geadviseerd op het proces en de inhoud.  

De adviesgroep bestaat uit verschillende organisaties uit de omgeving van het project. Zij adviseren het 

projectteam over het proces en de inhoud van het project. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers 

van de volgende partijen: 

- Wijkplatform Rijnoevers;

- Wijkplatform Molenvliet;

- Wijkplatform Schilderskwartier;

- Veilig verkeer Nederland;

- Fietsersbond;

- Stichting Hugo Kotestein;

- Dorpsplatform Zegveld;

- Vertegenwoordiging Watersport;

- Vertegenwoordiging Bomenkwartier.

http://www.brugwoerdenwest.nl/
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Ook was een over-de-brug-team ingesteld - bestaande uit 10 bewoners – die hebben meegedacht over het 

behoud van de leefbaarheid in het gebied. Daarnaast zijn direct belanghebbende uitgenodigd voor de 

zogenaamde ateliersessies. De direct belanghebbenden zijn de degenen die vanwege hun woon- of 

werklocatie te maken krijgen met de effecten van het nieuwe verkeerstracé. Het doel was om deze mensen 

tijdig en van juiste informatie te voorzien en om in gesprek te gaan over de consequenties van een nieuwe 

brug. Zij ervaren de grootste impact van de komst van de brug. Deze doelgroep kent bovendien als geen 

ander het gebied en met deze kennis kon een beter eindresultaat worden bereikt. De ateliersessies hadden 

een informerend karakter waarbij ontwerpen, onderzoeken en ideeën werden gepresenteerd en 

belangstellenden daarop konden reageren. Ook hebben er op verzoek van bewoners en bedrijven tientallen 

keukentafelgesprekken (één-op-één-gesprekken) plaatsgevonden.  

Planvoorbereidingsfase 

De participatie zoals deze is opgezet gedurende de onderzoeksfase van het project, is in licht gewijzigde 

vorm gedurende de ruimtelijke procedure voortgezet. Zo blijft het online participatieplatform 

www.brugwoerdenwest.nl het centrale informatiepunt, blijft de adviesgroep het project adviseren op het 

proces en de inhoud en blijven we ateliersessies organiseren. In de ateliersessies behandelen we naast het 

ontwerp en de onderzoeken ook de onderwerpen die eerder in het over-de-brug-team werden behandeld. 

Met eigenaren en/of huurder die direct geraakt worden door de komst van de brug of het tracé hebben we 

één-op-één overleg gevoerd. De gemeente Woerden vindt het namelijk belangrijk dat belanghebbenden 

goed bij projecten betrokken blijven. Voor het project Rembrandtbrug betekent dit dat de omgeving ook bij 

het opstellen van het wegontwerp en brugontwerp is betrokken door middel van een brede 

informatiebijeenkomst en werksessies, waarin onder andere de ontwerpen, onderzoeksresultaten en de 

ruimtelijke visie voor het gebied zijn gepresenteerd.  

6.2 Economische uitvoerbaarheid 

Bij de realisering van het bestemmingsplan en de uitvoering van het bestemmingsplan voor de 

Rembrandtbrug en het wegtracé ontstaat een aantal kosten aan de kant van de gemeente. Deze kosten zijn 

onder meer de plan- en apparaatskosten die de gemeente maakt, kosten voor de aanleg van voorzieningen, 

zoals aanleg van de wegen en de kosten voor de beweegbare brug. De totale kosten worden geraamd op 

circa EUR 24 miljoen. De gemeentelijke kosten worden volledig gedekt door het budget dat de 

gemeenteraad van Woerden beschikbaar heeft gesteld voor deze ontwikkeling. Hiermee wordt het plan 

economisch uitvoerbaar geacht. 

6.3 Handhaafbaarheid 

Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de overheid als de burger. De primaire verantwoordelijkheid 

voor controle en handhaving van de regels in het bestemmingsplan ligt bij de gemeente. Het 

handhavingsbeleid van de gemeente Woerden vormt de basis van de handhaving binnen de gemeentelijke 

grenzen. Handhaving kan worden omschreven als elke handeling die erop gericht is de naleving van 

regelgeving te bevorderen of een overtreding te beëindigen. Het doel van handhaving is om 

de bescherming van mens en omgeving te waarborgen tegen ongewenste activiteiten en overlast. In het 

kader van het bestemmingsplan heeft regelgeving met name betrekking op de Wet ruimtelijke ordening 

en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij overtreding van deze regels kan gedacht worden 

aan bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van een verleende vergunning en het gebruik van 

gronden en opstallen in strijd met de gebruiksregels van het bestemmingsplan of een 

omgevingsvergunning. 

Uitvoering van bestemmingsplannen dient strikt te worden toegepast en gehandhaafd, omdat met het 

bestemmingsplan het waarborgen en verbeteren van het leefmilieu kan worden aangestuurd. Een recent 

bestemmingsplan met duidelijke en hanteerbare regels maakt handhaving eenvoudiger. Wat hierbij wel 

noodzakelijk is zijn eenduidige en eenvoudige bestemmingsplanbepalingen die goed werkbaar zijn. De 

http://www.brugwoerdenwest.nl/
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doeleindenomschrijving is daarbij belangrijk. Een duidelijke uitleg in de toelichting van het 

bestemmingsplan van de voorkomende bestemmingen kan verwarring en interpretatieverschillen 

voorkomen. 
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7 

PROCEDURE 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de procedure van het plan beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de 

voorontwerpfase, de ontwerpfase en de vaststellingsfase van het plan. 

7.2 Voorontwerpfase 

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Soms wordt het voorontwerp ook ter 

inspraak aangeboden. Dit is niet voorgeschreven door de Wro en maakt geen deel uit van de ‘officiële’ 

procedure. Of en via welke procedure er inspraak over een voorontwerp gegeven kan worden, is geregeld in 

de inspraakverordening van elke gemeente. In dit geval wordt het voorontwerpbestemmingplan wel ter 

inspraak aangeboden. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om een inspraakreactie op het 

voorontwerp in te dienen.  

7.3 Vooroverleg 

Artikel 3.1.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat het gemeentebestuur bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan overleg moet plegen met de besturen van betrokken gemeenten 

en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor de 

ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.  

Voor dit bestuurlijk vooroverleg heeft de gemeente Woerden het voorontwerpbestemmingsplan digitaal 

beschikbaar gesteld aan de provincie Utrecht, relevante leidingbeheerders en het Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden. 

7.4 Ontwerpfase 

Het ontwerpbestemmingsplan is de versie van het bestemmingsplan die de officiële 

voorbereidingsprocedure zoals voorgeschreven in de Wro ingaat. Gedurende deze periode wordt het plan 

voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd en kan eenieder zienswijzen indienen op het ontwerp 

bestemmingsplan. 

7.5 Vaststellingsfase 

Deze fase gaat over de vaststelling van het bestemmingsplan. Indien de zienswijzen uit de ontwerpfase van 

het bestemmingsplan daar aanleiding toe geven, passen burgemeester en wethouders het bestemmingsplan 

aan. Dat kunnen zij overigens ook uit eigen beweging doen (ambtshalve). Na afloop van de termijn van de 

terinzagelegging stellen burgemeester en wethouders het raadsvoorstel op. Daarin gaan zij onder meer in 

op de eventuele zienswijzen. Uiteindelijk beslist de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan. De 
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raad kan op dat moment ook besluiten om het bestemmingsplan niet, dan wel gewijzigd vast te stellen. De 

indieners van de zienswijzen hoeven niet te worden gehoord. Desgewenst kunnen zij gebruik maken van het 

spreekrecht.  

7.6 Beroepsfase 

Het vaststellingsbesluit wordt samen met het vastgestelde bestemmingsplan na de vaststelling gedurende 

zes weken ter inzage gelegd. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan 

eenieder beroep instellen. Wanneer geen beroep wordt ingesteld, is het bestemmingsplan na die zes weken 

onherroepelijk. 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag dat de beroepstermijn is afgelopen en er geen 

schorsingsverzoek (voorlopige voorziening) is ingediend. Het bestemmingsplan is onherroepelijk als er door 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep. 
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INLEIDENDE REGELS  

 

 

Artikel 1 Begrippen 

 

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

 

1.1  Plan 

 

Het bestemmingsplan Rembrandtbrug met identificatienummer NL.IMRO.0632.bprembrandbrug-vo01 van 

de gemeente Woerden. 

 

 

1.2  Bestemmingsplan 

 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

 

 

1.3  Aanduiding 

 

Een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

 

 

1.4  Aanduidingsgrens 

 

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

 

 

1.5  Archeologische waarde 

 

De aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 

voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden. 

 

 

1.6  Bebouwing 

 

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

 

 

1.7  Bestemmingsvlak 

 

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
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1.8  Bevi-inrichting 

 

Inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

 

 

1.9  Bouwen 

 

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 

 

 

1.10  Bouwgrens 

 

De grens van een bouwvlak. 

 

 

1.11  Bouwperceel 

 

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

 

 

1.12  Bouwvlak 

 

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

 

 

1.13  Bouwwerk 

 

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 

met de grond verbonden is, hetzij direct steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te 

functioneren. 

 

 

1.14  Gebouw 

 

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt. 

 

 

1.15  Peil 

 

a. De gemiddelde hoogte van het aan een bouwwerk aansluitende, afgewerkte maaiveld, maar niet hoger 

dan de kruin van de weg in geval dit bouwwerk aan een weg gelegen is; 

b. in alle andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte maaiveld. 

 

 

1.16  Straatmeubilair 

 

De op of bij een weg behorende bouwwerken, zoals verkeerstekens, wegbebakeningen, bewegwijzeringen, 

verlichting, halteaanduidingen, parkeer regulerende constructies, afvalcontainers, brandkranen, informatie- 

en reclameconstructies, rijwielstandaarden, papier- en plantenbakken, zitbanken, 

communicatievoorzieningen, gedenktekens, speelvoorzieningen en abri's. 
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1.17  Woning 

Een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de permanente huisvesting van één huishouden. 

Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 De inhoud van een bouwwerk 

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.2 De bouwhoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3 De goothoogte van een bouwwerk 

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel. 

2.4 De oppervlakte van een bouwwerk 

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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2  

 

 

 

 

BESTEMMINGSREGELS 

 

 

Artikel 3 Groen 

 

 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen en water; 

b. voet- en fietspaden; 

c. bestaande ontsluitingswegen ten behoeve van aangrenzende bestemmingen; 

d. speelvoorzieningen; 

e. straatmeubilair; 

f. nutsvoorzieningen en gemalen; 

g. evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per 

evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder 

begrepen. 

 

 

3.2 Bouwregels 

 

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van 

de bestemming mogen worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet meer mag bedragen dan: 

a. 6 meter voor palen en masten; 

b. 5 meter voor speelvoorzieningen; 

c. 3 meter voor overige, andere bouwwerken. 

 

 

Artikel 4 Verkeer 

 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen; 

b. voet- en fietspaden; 

c. parkeerplaatsen; 

d. buurtontsluitingswegen; 

e. bruggen; 

f. groen; 

g. speelvoorzieningen; 

h. straatmeubilair; 

i. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals erven, water, nutsvoorzieningen en parkeren; 
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j. evenementen met een maximum van drie per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per 

evenement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder 

begrepen; 

k. Geluidwerende voorzieningen. 

 

 

4.2 Bouwregels 

 

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van 

de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan: 

a. 6 meter voor gebouwen voor verkeer-, nuts- of waterstaatsdoeleinden; 

b. 5 meter voor speelvoorzieningen; 

c. 10 meter voor bruggen en soortgelijke kunstwerken; 

d. 20 meter voor verkeerstekens, palen en masten; 

e. 3 meter voor overige, andere bouwwerken. 

 

 

Artikel 5 Water 

 

 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. watergangen; 

b. waterberging en waterhuishouding; 

c. waterwegen met bijbehorende voorzieningen ten dienste van het verkeer te water; 

d. kruisingen en kunstwerken ten behoeve van wegverkeer; 

e. bij deze doeleinden behorende voorzieningen zoals erven, groen, nutsvoorzieningen, dammen en 

duikers. 

 

 

5.2 Bouwregels 

 

Op de in lid 51 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde worden gebouwd, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 10 m. 

 

 

Artikel 6 Leiding - Gas 

 

 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Leiding - Gas’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van gasleidingen met 

een strook van 4 meter ter weerszijden van de aangeduide leiding. 

 

 

6.2  Bouwregels 

 

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming 

‘Leiding - Gas’ worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m. 
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6.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning ontheffing verlenen van het bepaalde in 

lid 6.2 voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de aangegeven onderliggende bestemmingen, op 

voorwaarde, dat: 

a. de belangen van de leiding dit toelaten;

b. alvorens de afwijking te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de leiding;

c. voor het overige de regels van de onderliggende bestemmingen van toepassing zijn.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden 

6.4.1 Verbod 

Het is verboden om op de tot Leiding - Gas bestemde grond zonder omgevingsvergunning de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de 

veiligheid kunnen schaden of de continuïteit van de energievoorziening in gevaar kunnen brengen: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;

c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

d. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen;

e. het aanbrengen van diepgewortelde beplanting en/of bomen;

f. het vellen of rooien van houtgewas;

g. het permanent opslaan van goederen.

6.4.2 Uitzonderingen 

Het in lid 6.4.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden: 

a. welke betreffen het normale onderhoud en beheer van de gasleiding;

b. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn;

c. ter uitvoering van het plan ‘Rembrandtbrug’.

6.4.3 Toelaatbaarheid 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 6.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken en 

werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen 

onevenredige aantasting van de belangen van de leiding ontstaat of kan ontstaan. 

6.4.4 Advisering 

Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in lid 6.4.1 wordt het advies ingewonnen van de 

leiding beheerder. 
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Artikel 7 Leiding - Riool 

 

 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van 

hoofdtransportleidingen, met een strook van 5 meter ter weerszijden van de aangeduide leiding. 

 

 

7.2  Bouwregels 

 

Op de in lid 7.2 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming 

‘Leiding - Riool’ worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 2 m. 

 

 

7.3  Afwijken van de bouwregels 

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2 voor 

de bouw van bouwwerken ten dienste van de aangegeven onderliggende bestemmingen, op voorwaarde, 

dat: 

a. de belangen van de leiding dit toelaten; 

b. alvorens de afwijking te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de leiding; 

c. voor het overige de regels van de onderliggende bestemmingen van toepassing zijn. 

 

 

7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 

 

7.4.1 Verbod 

 

Het is verboden op de tot Leiding - Riool bestemde grond zonder omgevingsvergunning de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de 

veiligheid kunnen schaden: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden; 

c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen; 

d. het aanbrengen van diepgewortelde beplanting en of bomen; 

e. het vellen of rooien van houtgewas. 

 

 

7.4.2 Uitzonderingen 

 

Het in lid 7.4.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden: 

a. welke betreffen het normale onderhoud en beheer van de hoofdtransportleiding; 

b. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn; 

c. ter uitvoering van het plan ‘Rembrandtbrug’.  

 

 

7.4.3 Toelaatbaarheid 

 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 7.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken en 

werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen 

onevenredige aantasting van de belangen van de hoofdtransportleidingen ontstaat of kan ontstaan. 

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0632.bedrijventerrBPP-bVA1/r_NL.IMRO.0632.bedrijventerrBPP-bVA1_2.14.html
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7.4.4 Advisering 

Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in lid 7.4.1 wordt het advies ingewonnen van de 

leiding beheerder. 

Artikel 8 Waterstaat - Waterkering 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de waterkering. 

8.2 Bouwregels 

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande, dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 5 m. 

8.3 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2 voor 

de bouw van bouwwerken ten dienste van de aangegeven onderliggende bestemmingen, op voorwaarde, 

dat: 

a. de belangen van de waterkering dit toelaten;

b. alvorens de ontheffing te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de

waterkering;

c. voor het overige de regels van de onderliggende bestemmingen van toepassing zijn.

Artikel 9 Waarde - Archeologie 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aanwezige archeologische waarden. 

9.2 Bouwregels 

Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd die dieper worden gebouwd 

dan 0,3 m en die een grondoppervlakte hebben groter dan 100 m2. 

9.3 Bouwvergunning 

In geval van een aanvraag van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 44, lid 1 van de 

Woningwet, op gronden als bedoeld in lid 9.1, waarbij dieper dan 0,3 m zal worden gegraven over een 

oppervlakte groter dan 100 m2: 

- a. dient vooraf door aanvrager van de bouwvergunning een rapport te worden overgelegd waarin de

archeologische waarden van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel

van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld, en;
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- b. kunnen aan de vergunning de volgende verplichtingen worden verbonden:

· de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische resten in de

bodem kunnen worden behouden;

· de verplichting tot het doen van opgravingen; of

· de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en

wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.

9.4 Ontheffing van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 9.2 voor de bouw 

van bouwwerken ten dienste van de op de plankaart aangegeven onderliggende bestemmingen op 

voorwaarde, dat: 

- a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het gebied of een

afweging van de in het geding zijnde belangen tot uitkomst heeft dat, onverminderd het elders in het

plan bepaalde, een ontheffing in redelijkheid niet kan worden geweigerd; bij de afweging van de

ontheffing geven burgemeester en wethouders toepassing aan de criteria als genoemd in lid 9.3;

- b. alvorens de ontheffing te verlenen wordt door burgemeester en wethouders advies ingewonnen bij

een door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige;

- c. in afwijking van het bepaalde in lid 3 onder a en b kan de ontheffing worden verleend indien voor de

werkzaamheden voortvloeiend uit de bouwaanvraag reeds een aanlegvergunning als bedoeld in lid 9.5 is

verleend; het bepaalde in de onderliggende bestemming(en) blijft onverminderd van toepassing.

9.5 Omgevingsvergunning 

9.5.1 Algemeen 

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders 

(aanlegvergunning) binnen de in lid 9.1 bedoelde bestemming(en) de navolgende werken en 

werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren: 

- a. het verlagen van de bodem en het afgraven van gronden en roeren en omwoelen van gronden dieper

dan 0,3 meter onder peil over een oppervlakte van meer dan 100 m2;

- b. het ophogen en egaliseren van gronden over een oppervlakte van meer dan 100 m2 en hoger dan 0,3

meter;

- c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen over een oppervlakte van meer dan 100 m2.

9.5.2 Uitzondering 

Het bepaalde in lid 9.3 is niet van toepassing op het uitvoeren van werken en werkzaamheden: 

- a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;

- b. waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van het plan;

- c. voor het verlagen van de bodem en het afgraven van gronden, voor zover daarvoor een vergunning is

vereist krachtens de Ontgrondingenwet.

9.5.3 Voorwaarden 

Een vergunning als bedoeld in lid 9.5.1 wordt slechts verleend indien: 

- a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te

verwachten gevolgen, één of meer waarden of functies van de in lid 1 bedoelde gronden, welke het plan

beoogt te beschermen, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de

mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden

verkleind;
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- b. bij archeologische waardevolle gebieden als bedoeld in lid 9.1 een hoge archeologische

verwachtingswaarde vooraf door aanvrager van de aanlegvergunning een rapport is overgelegd waarin

de archeologische waarden van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het

oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

9.5.4 Verplichting 

Aan een vergunning als bedoeld in lid 9.5.1 kunnen de volgende verplichtingen worden verbonden: 

- a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem

kunnen worden behouden;

- b. de verplichting tot het doen van opgravingen; of

- c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op

het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders

bij de vergunning te stellen kwalificaties.

9.5.5 Beoordeling aanvraag 

Alvorens een aanlegvergunning te verlenen als bedoeld in lid 9.5.1 kunnen burgemeester en wethouders 

advies inwinnen van een door hen aan te wijzen ter zake deskundige. 

Artikel 10 Waarde - Archeologie 3 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aanwezige archeologische waarden. 

10.2 Bouwregels 

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd die dieper worden 

gebouwd dan 0,3 m en die een grondoppervlakte hebben groter dan 100 m2. 

10.3 Omgevingsvergunning 

In geval van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen op gronden als bedoeld in 

lid 10.1, waarbij dieper dan 0,3 m zal worden gegraven over een oppervlakte groter dan 100 m2: 

a. dient vooraf door aanvrager van de bouwvergunning een rapport te worden overgelegd waarin de

archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel

van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld, en;

b. kunnen aan de vergunning de volgende verplichtingen worden verbonden:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische resten in de

bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die werkzaam is bij een instantie die in het

bezit is van een opgravingsvergunning.
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10.4 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2 en 

lid 10.3 voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de onderliggende bestemmingen op voorwaarde, 

dat: 

a. het betrokken gebied kleiner is dan 2.500 m2;

b. het betrokken gebied geen deel uit maakt van een archeologisch waardevol terrein of archeologisch

Rijksmonument;

c. het betrokken gebied zich niet bevindt binnen 250 m van de grens van een archeologisch waardevol

terrein of archeologisch Rijksmonument;

d. er geen concrete aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologische resten op basis van

vondstmeldingen of waarnemingen uit het gebied zelf of binnen een straal van 100 m van de grens van

het gebied op de beleidskaart;

e. het betrokken gebied zich niet bevindt in een zone van 100 m aan weerszijden van de verwachte loop

van de limesweg;

f. het betrokken gebied zich niet (gedeeltelijk) bevindt in een historisch boerderijlint;

g. het plan en de bodemingrepen geen lineair element betreft, zoals sleuven voor riolering of kabels en

leidingen en te graven sloten/waterwegen.

10.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden 

10.5.1 Algemeen 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden binnen de in lid 10.1 bedoelde bestemming(en) de navolgende 

werken en werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren: 

a. het verlagen van de bodem en het afgraven van gronden en roeren en omwoelen van gronden dieper

dan 0,3 m onder peil over een oppervlakte van meer dan 100 m2;

b. het ophogen en egaliseren van gronden over een oppervlakte van meer dan 100 m2 en hoger dan 0,3 m;

c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen over een oppervlakte van meer dan 100 m2.

10.5.2 Uitzondering 

Het bepaalde in lid 10.1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werken en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;

b. waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van het plan;

c. voor het verlagen van de bodem en het afgraven van gronden, voor zover daarvoor een vergunning is

vereist krachtens de Ontgrondingenwet.

10.5.3 Afwijken van de ondergrens oppervlakte 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 10.5.1 voor zover het betreft de als ondergrens aangegeven oppervlakte van 100 m² of meer, tot een 

oppervlakte van 2.500 m² of meer, mits: 

a. de betreffende gronden niet zijn gelegen in of binnen een afstand van 250 m van een op de

Archeologische Monumenten Kaart aangewezen archeologisch waardevol terrein of een archeologisch

Rijksmonument;

b. er geen concrete aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologische resten op basis van

vondsten of waarnemingen ter plaatse van of binnen een afstand van 100 m tot de betreffende gronden;
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c. de betreffende gronden zijn gelegen buiten de zone met de aanduiding 'vermoedelijke ligging Limes-

weg’ zoals aangegeven op de kaart ‘Romeinse Limes van de provincie Utrecht'; 

d. zich ter plaatse van de betreffende gronden geen historisch (lijn)element volgens de 

Cultuurhistorische Hoofd Structuur van de provincie Utrecht bevindt dat verstoord zal worden; 

e. de bodemingreep geen lineair element betreft, zoals een sleuf voor kabels of leidingen of een 

uitgraving voor een sloot of waterweg; 

f. de archeologische belangen niet onevenredig worden geschaad; 

g. vooraf advies wordt ingewonnen door een ter zake deskundige. 

 

 

10.5.4 Voorwaarden 

 

Een vergunning als bedoeld in lid 10.5.1 wordt slechts verleend indien: 

a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 

gevolgen, één of meer waarden of functies van de in lid 1 bedoelde gronden, welke het plan beoogt te 

beschermen, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het 

herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind; 

b. bij archeologische waardevolle gebieden als bedoeld in lid 10.1 een hoge archeologische 

verwachtingswaarde vooraf door aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport is overgelegd 

waarin de archeologische waarden van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het 

oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

 

 

10.5.5 Verplichting 

 

Aan een vergunning als bedoeld in lid 10.5.1 kunnen de volgende verplichtingen worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen 

worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die werkzaam is bij een instantie die in het bezit is 

van een opgravingsvergunning. 

 

 

10.5.6 Beoordeling aanvraag 

 

Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 10.5.1 kunnen burgemeester en 

wethouders advies inwinnen van een door hen aan te wijzen ter zake deskundige. 

 

 

Artikel 11 Waarde - Archeologie 4 

 

 

11.1 Bestemmingsomschrijving 

 

De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 

bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aanwezige archeologische waarden. 

 

 

11.2 Bouwregels 

 

Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd die dieper worden 

gebouwd dan 1,0 m en die een grondoppervlakte hebben groter dan 1.000 m2. 
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11.3 Omgevingsvergunning 

In geval van een aanvraag van een vergunning, op gronden als bedoeld in lid 11.1, waarbij dieper dan 1,0 m 

zal worden gegraven over een oppervlakte groter dan 1.000 m2: 

a. dient vooraf door aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport te worden overgelegd waarin de

archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel

van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld, en;

b. kunnen aan de omgevingsvergunning de volgende verplichtingen worden verbonden:

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische resten in de

bodem kunnen worden behouden;

2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die werkzaam is bij een instantie die in het

bezit is van een opgravingsvergunning.

11.4 Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2 en 

lid 11.3 voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de onderliggende bestemmingen op voorwaarde, 

dat: 

a. het betrokken gebied kleiner is dan 2.500 m2;

b. het betrokken gebied geen deel uit maakt van een archeologisch waardevol terrein of archeologisch

Rijksmonument;

c. het betrokken gebied zich niet bevindt binnen 250 m van de grens van een archeologisch waardevol

terrein of archeologisch Rijksmonument;

d. er geen concrete aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologische resten op basis van

vondstmeldingen of waarnemingen uit het gebied zelf of binnen een straal van 100 m van de grens van

het gebied op de beleidskaart;

e. het betrokken gebied zich niet bevindt in een zone van 100 m aan weerszijden van de verwachte loop

van de limesweg;

f. het betrokken gebied zich niet (gedeeltelijk) bevindt in een historisch boerderijlint;

g. het plan en de bodemingrepen geen lineair element betreft, zoals sleuven voor riolering of kabels en

leidingen en te graven sloten/waterwegen.

11.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden 

11.5.1 Algemeen 

Het is verboden op de tot Waarde - Archeologie 4 bestemde grond zonder omgevingsvergunning de 

volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren: 

a. het verlagen van de bodem en het afgraven van gronden en roeren en omwoelen van gronden dieper

dan 1,0 m onder peil over een oppervlakte van meer dan 1.000 m2;

b. het ophogen en egaliseren van gronden over een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 en hoger dan 1,0

m;

c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen over een oppervlakte van meer dan 1.000 m2.

11.5.2 Uitzondering 

Het bepaalde in lid 11.5.1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werken en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;

b. waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van het plan;
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c. voor het verlagen van de bodem en het afgraven van gronden, voor zover daarvoor een vergunning is 

vereist krachtens de Ontgrondingenwet. 

 

 

11.5.3 Afwijken van de ondergrens diepte en oppervlakte 

 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

lid 11.5.1 voor zover het betreft de als ondergrens aangegeven diepte van meer dan 1,0 m onder peil tot een 

diepte van 1 m of meer onder peil, dan wel de als ondergrens aangegeven oppervlakte van 1.000 m² of 

meer, tot een oppervlakte van 10.000 m² of meer, mits: 

a. de betreffende gronden niet zijn gelegen in of binnen een afstand van 250 m van een op de 

Archeologische Monumenten Kaart aangewezen archeologisch waardevol terrein of een archeologisch 

Rijksmonument; 

b. er geen concrete aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologische resten op basis van 

vondsten of waarnemingen ter plaatse van of binnen een afstand van 100 m tot de betreffende gronden; 

c. de betreffende gronden zijn gelegen buiten de zone met de aanduiding 'vermoedelijke ligging Limes-

weg’ zoals aangegeven op de kaart ‘Romeinse Limes van de provincie Utrecht'; 

d. zich ter plaatse van de betreffende gronden geen historisch (lijn)element volgens de Cultuurhistorische 

Hoofd Structuur van de provincie Utrecht bevindt dat verstoord zal worden; 

e. de bodemingreep geen lineair element betreft, zoals een sleuf voor kabels of leidingen of een uitgraving 

voor een sloot of waterweg; 

f. de archeologische belangen niet onevenredig worden geschaad; 

g. vooraf advies wordt ingewonnen door een ter zake deskundige. 

 

 

11.5.4 Voorwaarden 

 

Een vergunning als bedoeld in lid 11.5.1 wordt slechts verleend indien: 

a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 

gevolgen, één of meer waarden of functies van de in lid 1 bedoelde gronden, welke het plan beoogt te 

beschermen, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het 

herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind; 

b. bij archeologische waardevolle gebieden als bedoeld in lid 11.1 een hoge archeologische 

verwachtingswaarde vooraf door aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 

werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden een rapport is overgelegd waarin de archeologische 

waarden van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. 

 

 

11.5.5 Verplichting 

 

Aan een vergunning als bedoeld in lid 11.5.1 kunnen de volgende verplichtingen worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen 

worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; of 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die werkzaam is bij een instantie die in het bezit is 

van een opgravingsvergunning. 

 

 

11.5.6 Beoordeling aanvraag 

 

Alvorens een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden te verlenen als bedoeld in lid 11.5.1 kunnen burgemeester en wethouders advies inwinnen 

van een door hen aan te wijzen ter zake deskundige. 

 



19 | 21 Witteveen+Bos | 123497/21-009.803 | Concept 03

3 

ALGEMENE REGELS 

Artikel 12 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 

Artikel 13 Algemene aanduidingsregels 

13.1 Geluidzone - Industrie 

Binnen de aanduiding ‘Geluidszone - Industrie’ is de bouw van geluidsgevoelige objecten uitsluitend 

toegestaan, indien voldaan kan worden aan de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden of de 

verleende hogere waarden. 

13.2 Grondwaterbeschermingsgebied 

Binnen de aanduiding ‘milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied’, is het bepaalde in de Provinciale 

Milieuverordening Utrecht van toepassing. 

Artikel 14 Algemene afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in deze 

regels ten behoeve van: 

a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen ten dienste van het openbaar nut, waarbij de

inhoud ten hoogste 75 m3 en de goothoogte ten hoogste 3 m mag bedragen, gasdrukregel- en

gasdrukmeetstations uitgezonderd;

b. het in geringe mate afwijken ten aanzien van bouwgrenzen, hoogtescheidingslijnen en overige

aanduidingen in het horizontale vlak, indien bij definitieve uitmeting of verkaveling blijkt dat deze

afwijking in het belang van een juiste verwezenlijking van het plan redelijk, gewenst of noodzakelijk is en

de afwijking ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer bedraagt dan 3 m;

c. het afwijken van de voorgeschreven maatvoering van bouwwerken (waaronder goothoogte, hoogte,

grondoppervlakte, onderlinge afstand, afstand tot perceelsgrenzen), eventueel met een overschrijding

van de bouwgrens, mits deze afwijkingen niet meer bedragen dan 10 % van de in het plan

voorgeschreven maten en dit bouwtechnisch noodzakelijk wordt geacht in verband met de uitoefening

van het in het plan toegestane gebruik;

d. de bouw van installaties ten behoeve van het opwekken van windenergie tot een hoogte van 15 m, dan

wel op of aan een gebouw tot een hoogte van 7,5 m, mits:

1. de afstand tot een woning met de bestemming ‘Wonen’ ten minste 30 m bedraagt;

2. geen onevenredige hinder in de directe omgeving wordt veroorzaakt;
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e. de bouw van andere bouwwerken zoals een vlaggenmast, een kunstwerk, antennes en dergelijke tot een

hoogte van 15 m.

Artikel 15 Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, bevoegd het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op: 

a. het oprichten van gebouwen ten dienste van (openbare) nutsvoorzieningen met een inhoud van ten

hoogste 150 m3 en een goothoogte van ten hoogste 3 m;

b. een enigszins andere situering en/of begrenzing van bouwpercelen, dan wel bestemmingsgrenzen,

bouwgrenzen en bouwvlakken en/of aanduidingen, indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken

dat verschuivingen nodig zijn ter uitvoering van een bouwplan, op voorwaarde, dat de oppervlakte van

het betreffende bouwperceel, bestemmingsvlak dan wel bouwvlak met niet meer dan 10 % zal worden

gewijzigd;

c. het schrappen van de aangegeven bestemming ‘Waarde - Archeologie’, ‘Waarde - Archeologie 3’ of

‘Waarde - Archeologie 4’, indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken, dat niet langer sprake is

van een gebied met oudheidkundige waarden, dan wel nadat er sprake is van opgravingen en

documentatie waardoor de planologische bescherming niet langer gehandhaafd behoeft te blijven;

d. het toevoegen van de bestemming ‘Waarde – Archeologie’, ‘Waarde - Archeologie 3’, ‘Waarde -

Archeologie’ indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken, dat sprake is van een gebied met

oudheidkundige waarden, dan wel nadat er sprake is van opgravingen en documentatie waardoor

planologische bescherming noodzakelijk wordt geacht;

e. het toelaten van Bevi-inrichtingen, mits hierdoor in de directe omgeving geen milieuhygiënisch

onverantwoorde situatie wordt veroorzaakt;

f. een enigszins andere situering en/of begrenzing van de aanduiding ‘Geluidszone - Industrie’, mits de

wijziging in milieuhygiënisch opzicht verantwoord is en de rechten van belanghebbende bedrijven niet

onevenredig worden geschaad.

Artikel 16 Algemene procedureregels 

16.1 Afwijking 

Op de voorbereiding van een besluit tot afwijking, zoals opgenomen in dit plan, is de in paragraaf 3.2 van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geregelde procedure van toepassing. 

16.2 Wijziging 

Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging, zoals opgenomen in dit plan, is de in artikel 3.9a van de 

Wet ruimtelijke ordening geregelde procedure van toepassing. 
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OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

 

 

Artikel 17 Overgangsrecht  

 

 

17.1  Overgangsrecht bouwwerken 

 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk met maximaal 10 %; 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

 

17.2  Overgangsrecht gebruik 

 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. Indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 

laten hervatten; 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

 

Artikel 18 Slotregel 

 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Rembrandtbrug. 
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INLEIDING 

 

 

1.1 Inleiding 

 

De gemeente Woerden wil het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van een  

verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan. De verbinding loopt over het bedrijventerrein  

Barwoutswaarder en over de Oude Rijn. Voor de realisatie van de nieuwe weg worden tevens de kruising bij 

de Leidsestraatweg-Rembrandtlaan aangepast en twee kruisingen aan de Hollandbaan. Met de ontwikkeling  

wordt bijgedragen aan een robuuster verkeersnetwerk in Woerden-West en wordt een kans geboden voor  

de (toekomstige) herstructurering van het bedrijventerrein en binnenstedelijke ontwikkeling. De nieuwe weg 

heeft nog geen officiële naam gekregen. In deze nota spreken we daarom over het ‘Rembrandttracé’. 

 

 

1.2 Afbakening van het project 

 

Het plangebied is gelegen in het westen van de gemeente Woerden in de provincie Utrecht (afbeelding 1.1).  

Het plangebied bestaat uit de Hollandbaan, de Molenvlietbaan, de Kuipersweg, bedrijventerrein 

Barwoutswaarder en de Rembrandtlaan. 

 

 

Afbeelding 1.1 Plangebied 
 

 



6 | 20 Witteveen+Bos | 123497/21-008.931 | Concept 01 

 

1.3 Opdrachtformulering 

 

De onderhavige ontwerpnota geeft een beschrijving het doorlopen proces (stap 3 in afbeelding 1.2) om tot 

een voorkeursvariant en maatgevend dwarsprofiel te komen. Daarnaast geeft het een beschrijving van de 

technische aspecten van het wegontwerp. We beschrijven het proces op hoofdlijnen en verwijzen wanneer 

mogelijk naar specifieke notities of rapportages welke zijn geschreven om een keuze nader te onderbouwen.  

 

 

Afbeelding 1.2 Stappenplan op hoofdlijnen 
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PROJECTRESULTAAT 

2.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Aan het op te stellen ontwerp liggen een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden ten grondslag. 

Wij hebben deze uitgangspunten eerder vastgelegd in een specifieke uitgangspuntennotitie met kenmerk 

123497-21-005.648-notd-Uitgangspuntennotitie infra Rembrandtbrug d.d. 8 april 2021. Wanneer er door 

voortschrijdend inzicht is afgeweken van de eerder gedefinieerde uitgangspunten dan benoemen we dat.  

2.2 Klanteisspecificatie (KES) 

In de afgelopen maanden is gesproken met een klein aantal partijen in relatie tot de KES. De KES wordt 

nader geconcretiseerd in de volgende ontwerploop.  

HDSR 

In de afgelopen fase is er gesproken met HDSR (d.d. 15 maart Arnoud van Spronsen). Hierbij is vooral 

gekeken naar de eisen welke gesteld worden aan de brug, het bouwen in de waterkering en de 

watercompensatie opgave. In dit gesprek (voornamelijk om kennis te maken) is geconcludeerd dat er 

behoefte is aan een ontwerp van zowel de infrastructuur en de brug. Afgesproken is dat wanneer deze 

ontwerpen beschikbaar zijn een vervolgoverleg wordt belegd.  

Fietsersbond 

Mark van Baaren senior Verkeerskundige bij de gemeente Woerden heeft gesproken met de fietsersbond. 

Daar zijn de kruispunt vormen besproken en een aantal vragen aan de fietsersbond gesteld. De fietsersbond 

komt daar medio juni op terug. Grootschalige wijzigingen aan de fietsstructuur worden niet verwacht. 

2.3 Kabels en leidingen 

Alle kabels en leidingen aanwezig binnen de scopegrenzen zijn geïnventariseerd (KLIC-melding 

20O029194_1), waarbij de focus ligt op deze kabels en leidingen die mogelijk een raakvlak vormen met de 

geplande werkzaamheden. Uit de inventarisatie blijkt dat in binnen de scopegrenzen datakabels, laag- en 

middenspanningskabels, gasleidingen hoge en lage druk, rioolleidingen onder druk en vrijverval en 

waterleidingen aanwezig zijn, zie tabel 2.1. Voor een uitgebreidere analyse en de te nemen vervolgstappen 

verwijzen we naar de rapportage kabels en leiddingen met kenmerk 123497-21-007.557-rapc01-Rapportage 

inventarisatie kabels en leidingen d.d. 17 mei 2021.  

Tabel 2.1 Kabels en leidingen per netbeheerder 

Netbeheerder Thema(’s) 

Bt Nederland N.V. data 

Eurofiber Nederland B.V. data 
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Netbeheerder Thema(’s) 

Gemeente Woerden middenspanning; riool onder druk; riool vrijverval; data; laagspanning; overig 

Oasen N.V. water; laagspanning 

Stedin Netbeheer B.V. gas hoge druk; hoogspanning; middenspanning; data; gas lage druk; laagspanning 

Vitens water 

Ziggo B.V. data 

 

  

 

2.4 Opgeleverde stukken 

 

De uitgevoerde werkzaamheden hebben geresulteerd tot de producten zoals weergegeven in tabel 2.2. 

 

 

Tabel 2.2 Opgeleverde stukken 
 

Referentie Versie Datum 

Ontwerpen 

123497-13-1003-DIB_0.06-Wegontwerp 

Variant 1 - Parallelstructuur 

concept 04-06-2021 

123497-13-1003-DIB_0.06-Wegontwerp 

Variant 2 - Ontsluitingslus Van der 

Heijden 

concept 04-06-2021 

123497-13-1003-DIB_0.06-Wegontwerp 

Variant 3 - Ontsluitingslus Twinsport 

concept 04-06-2021 

123497-13-1003-DIB_0.06-Wegontwerp 

Variant 4 - Ontsluitingshof Van der 

Heijden (voorkeursvariant) 

concept 04-06-2021 

Notities 

123497-21-002.735-notc01-

Verkeersmodelruns Woerden-West 

concept 18-02-2021 

123497-21-009.179-notc01-Rotondes 

nieuwe ontsluitingsweg  

concept 10-06-2021 

123497-21-003.029-notc01-Quickscan 

kostenraming Woerden-West 

concept 24-02-2021 

123497-21-005.648-notd-

Uitgangspuntennotitie infra 

Rembrandtbrug 

definitief 08-04-2021 

123497-21-005.173-notc01-

Ingangscontrole ontvangen stukken 

voorgaande fase 

concept 30-03-2021 

123497-21-005.662-notd-Fietsstructuur 

in relatie tot tracé Rembrandtbrug 

definitief 08-04-2021 

123497-21-007.557-rapc01-Rapportage 

inventarisatie kabels en leidingen 

concept 17-05-2021 

123497-21-009.065-notc01-

Afwegingsnotitie Rembrandtbrug Oost-

West 

concept 09-06-2021 

123497-21-009.057-notc01-

Afwegingsnotitie inrichtingsvarianten 

concept 09-06-2021 
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Referentie Versie Datum 

123497-21-007.575-notc01-Wel of geen 

parallelstructuur Rembrandtbrug 

concept 17-05-2021 
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3 

TRECHTEREN 

De gekozen voorkeursvariant is het resultaat van een trechteringproces, waar in we gedurende de maanden 

maart, april en mei de volgende stappen hebben doorlopen: 

1 Ligging van het tracé; 

2 Kruispunt vormen (verkeerskundige afweging): 

· Leidsestraat / Rembrandtlaan;

· Hollandbaan;

· Hollandbaan / Molenvlietbaan.

3 Ruimtebeslag; 

· Dwarsprofiel;

· Brug.

4 Ontsluiting aanliggende bedrijven. 

Overlegmomenten / ontwerpsessies / bewonersavonden 

Tijdens de onderstaande overlegmomenten, ontwerp/werksessies  en bewonersavonden zijn we gezamenlijk 

tot een voorkeursvariant gekomen. Deze overleggen komen boven op de wekelijkse kernteamoverleggen.  

Tabel 3.1 Overlegmomenten/ontwerpsessies/bewonersavonden 

Datum Overleg Aanwezigen 

29 april 2021 Brede informatiebijeenkomst 

Rembrandtbrug 

omwonenden, OG en ON 

10 mei 2021 Bewonersavond omgeving 

Molenvlietbaan - Hollandbaan 

omwonenden, OG en ON 

18 mei 2021 Bewonersavond brug en omgeving omwonenden, OG en ON 

17 mei 2021 Ontwerpatelier Rembrandtbrug ON 

20 mei 2021 Ontwerpsessie varianten ontsluiting ON 

27 mei 2021 Werksessie inhoudelijke deel 

bestemmingsplan 

ON en OG 

31 mei 2021 Werksessie juridische deel 

bestemmingsplan 

ON en OG 

2 juni 2021 Afstemming integratie: inpassing 

jaagpad en raakvlak brug 

voorkeurspofiel 

ON 

3.1 Ligging van het tracé 

In de verkenningsfase zijn er twee kansrijke varianten voor het tracé geïdentificeerd: variant Rembrandtbrug-

Kuipersweg- west (afbeelding 3.1) en variant Rembrandtbrug-Kuipersweg-oost (afbeelding 3.2). In de 

planvoorbereidingsfase is besloten de oostelijke variant verder uit te werken. Beide varianten zijn vergeleken 

op verkeerkundige, stedenbouwkundige en milieukundige aspecten. Op basis van deze vergelijking zijn de 
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beide varianten minimaal onderscheidend. Ook is er gekeken naar de investeringskosten van beide 

varianten. De investeringskosten voor de westelijke variant liggen hoger dan de oostelijke variant. Dit 

verschil wordt voornamelijk ingegeven door de getaxeerde (2020) verwervingskosten. Bij de westelijke 

variant zijn deze vooralsnog aanzienlijk hoger dan bij de oostelijke variant. Om deze reden is de oostelijke 

variant nader uitgewerkt. In de afwegingsnotitie Rembrandtbrug Oost-West met kenmerk 123497-21-

009.065-notc01-Afwegingsnotitie Rembrandtbrug Oost-West is hier uitgebreider op ingegaan.  

Afbeelding 3.1 Westelijk tracé  

Afbeelding 3.2 Oostelijk tracé 

3.2 Kruispuntvormen (verkeerskundige afweging) 

In 2019 heeft RoyalHaskoningDHV verkeersmodel berekeningen uitgevoerd. De basisuitgangspunten van 

het in 2019 opgestelde verkeersmodel, zoals socio-economische data, ruimtelijke ontwikkelingen etc. zijn 

nog actueel en zijn daarmee niet geactualiseerd. Witteveen+Bos heeft deze cijfers gebruikt voor een analyse 

van de tijdens de verkenning ontworpen kruispuntvormen voor de: 

- enkelstrooksrotonde Leidsestraat / Rembrandtlaan;

- enkelstrooksrotonde Hollandbaan;

- kruispunt met verkeerslichten Hollandbaan / Molenvlietbaan.

Deze analyse is beschreven in een notitie met kenmerk 123497-21-009.179-notc01-Rotondes nieuwe 

ontsluitingsweg. Geconcludeerd kan worden dat de gekozen kruispuntvormen een goede 

verkeersafwikkeling kennen en voldoende robuust zijn voor de toekomst.  

Opmerking bij de rotonde Hollandbaan - Molenvlietbaan is dat het ombouwen naar een 

verkeersregelinstallatie niet noodzakelijk is wanneer we kijken naar het toekomstige aanbod van 

gemotoriseerd verkeer. De toename van het aantal fietsers geeft wel aanleiding om te kiezen voor een 

verkeersregelinstallatie. Vooral in de ochtendspits is het aanbod van fietsers zodanig dat wanneer ze in de 

voorrang blijven (rotonde) de wachtrijen voor gemotoriseerd verkeer te lang zullen worden. Dit met twee 
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nadelen; reistijdverlies en het ongeoorloofd claimen van voorrang door gemotoriseerd verkeer ten opzichte 

van fietsers.    

 

 

3.3 Ruimtebeslag 

 

Dwarsprofiel 

Ten opzichte van het dwarsprofiel zoals beschreven in de uitgangspunten notitie met kenmerk 123497-21-

005.648-notd-Uitgangspuntennotitie infra Rembrandtbrug zijn er in deze ontwerploop een aantal 

wijzigingen doorgevoerd in het dwarsprofiel. Het nieuwe dwarsprofiel beschrijven we nader in hoofdstuk 4.  

 

Brug  

In de komende ontwerploop wordt het ontwerp van de brug opgepakt. Tijdens deze ontwerploop is een 

ruimtebeslag bepaald voor de brug op basis van een globaal schetsontwerp. De breedte van de brug is 

gebaseerd op de benodigde ruimte van het voorkeursdwarsprofiel (zoals opgenomen in figuur 4.1) en een 

extra marge in de x- en y-richting zodat er nog ontwerpvrijheid is in de volgende fase. Het benodigde 

ruimtebeslag is opgenomen in de plankaart.  

 

 

3.4 Ontsluiting aanliggende bedrijven 

 

In deze paragaaf geven we een korte beschrijving over de keuzes van de locaties van de op het 

Rembrandttracé aansluitende zijwegen. In de Afwegingsnotitie Rembrandtbrug varianten ontsluiting 

bedrijven (123497-21-009.057-notc01-Afwegingsnotitie inrichtingsvarianten) is nader ingegaan op de 

afwegingen voor de exacte locatie van de aansluitingen. 

 

De technische aspecten van de aansluitingen beschrijven we in paragraaf 4.3. In het vigerende ontwerp zijn 

er 3 locaties waar kruising of uitwisseling van verkeer plaatsvindt: 

- Barwoutswaarder; 

- Kuipersweg; 

- Touwslagersweg. 

 

Barwoutswaarder 

De ligging van de Barwoutswaarder veranderd niet. Het gebruik wijzigt wel. In de huidige situatie is het een 

doorgaande weg welke toegankelijk is voor alle vormen van verkeer. Daarnaast heeft de Barwoutswaarder de 

functie van hoofdfietsroute. In de toekomstige situatie zal het gemotoriseerd verkeer het Rembrandttracé 

niet meer kunnen kruisen. Ook kan het gemotoriseerde verkeer niet afslaan vanaf het Rembrandttracé 

richting de Barwoutswaarder. Het wordt een zogenaamde ‘koude aansluiting’, waarbij fietsers het tracé 

kunnen kruisen en de Bartwoutswaarder doodloopt voor gemotoriseerd verkeer. Hiermee verliest de 

Barwoutswaarder zijn functie als doorgaande weg en wordt het een weg voor bestemmingsverkeer. Dit past 

ook beter bij de functie van hoofdfietsroute. De volgende ontwerploop werken we oplossingen voor 

draaivoorzieningen voor gemotoriseerd verkeer op de Barwoutswaarder aan weerszijden uit. Hiervoor is 

voldoende ruimte beschikbaar. Ook wordt gekeken welke aanvullende eisen er vanuit de hulpdiensten 

worden gesteld aan de koude aansluiting.  

 

Kuipersweg 

De Kuipersweg sluit aan op het Rembrandttracé doormiddel van een volwaardig voorrangskruispunt. Daarbij 

merken we op dat de oostelijke tak van het kruispunt uitsluitend door bestemmingsverkeer wordt gebruikt 

waardoor de intensiteit op deze tak laag zal zijn. Het Rembrandttracé is straks een nieuwe belangrijke 

hoofdontsluitingsweg in Woerden-west. Het verkeer bevindt zich daarom in de voorrang.  

 

Touwslagersweg 

De Touwslagersweg sluit aan op het Rembrandttracé doormiddel van een volwaardig voorrangskruispunt. 

Hierbij bevindt het verkeer op het Rembrandttracé in de voorrang. In de navolgende fase onderzoeken we of 

een afsluiting van het westelijke Touwslagersweg wenselijk is, en zo ja hoe dit mogelijk is. Dit hangt samen 
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met de ontsluiting van aanliggende bedrijven nu en in de toekomst. Afsluiting heeft (op korte termijn) een 

nadelig effect op de bereikbaarheid van bedrijven, maar tegelijk een positief effect op de doorstroming op 

het tracé van de gebiedsontsluitingsweg. 
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4  

 

 

 

 

BESCHRIJVING PER ONDERDEEL 

 

We hebben het project Rembrandtbrug gedeeld in 5 basis onderdelen:   

- snelverkeer; 

- langzaam verkeer; 

- kruispunten; 

- bermen; 

- brug. 

 

Onderstaand volgt een beschrijving per onderdeel, deels aan de hand van de vastgestelde maatgevende 

dwarsprofiel zoals weergegeven in afbeelding 4.1. De ‘brug’ maakt geen onderdeel uit van deze 

ontwerpnota. Hier wordt in de volgende ontwerploop een separate ontwerpnota voor opgesteld. Op basis 

van het onderstaande dwarsprofiel is bepaald dat er voldoende ruimte is om de brug in te passen. Daarbij is 

de ruimtereservering voor de brug voor het bestemmingsplan uitgegaan van onderstaand dwarsprofiel, 

hierin is mogelijk nog te optimaliseren. 

 

 

Afbeelding 4.1 Maatgevend dwarsprofiel 
 

 
 

 

4.1 Snelverkeer 

 

De totale rijbaan is gebaseerd op de ASVV. In de vorige fase is uitgegaan van een breedte van 3,50 m. Dit is 

relatief breed voor een gebiedsontsluitingsweg en geeft daarmee het risico op snelheidsovertredingen. Voor 

nu is daarom gekozen voor een rijstrookbreedte van 3,25 m. Een rijstrook van 3,25 m breed exclusief as 

markering geeft de weggebruiker een veilig gevoel. Deze breedte wordt ook toegepast op de Boerendijk.  
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Verticaal alignement 

Voor het bepalen van het verticaal alignement zijn de hoogte van de brug en de dwangpunten uit de 

omgeving als uitgangspunt genomen. De wegen rondom de brug (Barwoutswaarder en  

Leidsestraatweg) moeten worden ‘verhoogd’ om aan de gewenste minimale doorvaarthoogte van 1,50 m te 

voldoen. De belangrijkste kenmerken voor het gekozen voor het verticaal alignement zijn:  

- topboog R =   675 m aan de noord en zuidzijde van de brug 

- voetboog R = 1.350 m aan de Leidsestraatweg; 

- voetboog R = 1.350 m aan de zijde Barwoutswaarder; 

- hellingspercentage 3 %;  

- doorvaarthoogte beweegbaar gedeelte van 1,50 m; 

- constructiedikte van de brug 1,00 m; 

- aanbruggen mogen onder helling worden aangebracht. 

 

Met het gekozen verticaal alignement  is de omgeving zoveel mogelijk ontzien. Voor de woningen langs de 

Barwoutswaarder nabij de toekomstige brug is echter een beperking van de toegankelijkheid niet te 

voorkomen.  

 

Horizontaal alignement  

Het horizontaal alignement kent twee bogen van R=180 tussen de Kuipersweg en de Touwslagersweg. Deze 

zijn ruimer ten opzichte van de vigerende richtlijn (R=95) maar zorgt voor een vloeiender wegbeeld en 

betere inpassingen ten opzichten van de omgeving. Na de aansluiting met de kuipersweg loopt het tracé in 

een rechtstand richting de rotonde met de Leidsestraat.  

 

 

4.2 Langzaam verkeer 

 

(snor) fietsers 

Ten opzichte van het eerder gehanteerde dwarsprofiel is hier een  wijziging door gevoerd. Op basis van de 

notitie 123497-21-005.662-notd-Fietsstructuur in relatie tot tracé Rembrandtbrug d.d. 8 april 2021 en 

gemeentelijk beleid is gebleken dat een fietspad in één richting aan weerzijden van de weg de voorkeur 

geniet: 

- het nieuwe tracé sluit zowel aan de noord- als zuidzijde aan op vrijliggende éénrichtingsfietspaden aan 

beide zijden van de weg. Langs het nieuwe tracé sluiten éénrichtingsfietspaden dan ook het beste aan;  

- éénrichtingsfietspaden sluiten ook het beste aan op de rotondes Leidsestraat en Hollandbaan; 

Tweerichtingsfietspaden bij rotondes leveren namelijk altijd extra verkeersveiligheidsrisico’s op, omdat 

fietsers uit de onverwachte hoek kunnen komen; 

- bovendien kunnen de oversteken bij de kruispunten van de nieuwe ontsluitingsweg met de Kuipersweg 

en Touwslagersweg veiliger worden vormgegeven bij éénrichtingsfietspaden dan bij 

tweerichtingsfietspaden.  

 

Fietssuggestiestroken worden afgeraden, omdat dit een minder veilige oplossing is dan vrijliggende 

fietspaden. Zeker in combinatie met het vele vrachtverkeer een bedrijventerrein.  

 

Voetgangers 

Ten opzichte van de uitgangspuntennotitie zijn voor het voetpad geen wijzigingen doorgevoerd. De eerder 

gehanteerde breedte van het voetpad van 1,50 m breed aan de oostzijde van het tracé blijft gehandhaafd.  

 

 

4.3 Kruispunten 

 

Wij onderscheiden binnen het plangebied 6 kruispunten, van noord naar zuid zijn dit de onderstaande 

kruispunten. In deze paragraaf gaan we dieper in op de gekozen maatvoering daar waar de kruispuntvorm 

als beschreven is in hoofdstuk 3:  

- rotonde Leidsestraat / Rembrandtlaan; 

- Barwoutswaarder; 
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- Kuipersweg; 

- Touwslagersweg; 

- rotonde Hollandbaan; 

- Kruispunt met verkeerslichten Hollandbaan / Molenvlietbaan. 

 

Rotonde Leidsestraat / Rembrandtlaan 

Dit betreft een enkelstrooksrotonde zonder extra voorzieningen zoals een bypass. Zoals gebruikelijk binnen 

de bebouwde kom zijn de fietsers in de voorrang en is de rotonde voorzien van een fietspad in één richting. 

Qua maatvoering heeft de rotonde conform de vigerende richtlijnen de maatvoering zoals opgenomen in 

tabel 4.1. De hoeken waaronder de wegen aansluiten op rotonde zijn niet allemaal volgens de richtlijn 

(CROW 126 eenheid in rotondes). Het betreft de aansluithoek van de Leidsestraat west.  Dit is grotendeels te 

wijten aan het gebrek aan ruimte. De aansluithoek betreft 160 graden in plaats van 180 graden. Dit betekent 

dat er harder over de rotonde gereden kan worden dat wat vanuit de richtlijnen wenselijk is. Dit betreft 

echter enkele kilometers per uur.  
 

  

Tabel 4.1 Maatvoering rotonde Leidsestraat / Rembrandtlaan 
 

Ontwerpelement Maatvoering in meters 

buitenstraal 16,00 

binnenstraal  10,50 

rijbaanbreedte 5,50 

aansluitbogen toerit 12,00 

aansluitbogen afrit 15,00 

breedte toerit 4,00 

breedte afrit 4,50 

overrijdbaar gedeelte 3,00 

 

 

Barwoutswaarder 

De ‘koude kruising’ van de Barwoutswaarden met het Rembrandtracé is alleen toegankelijk voor langzaam 

verkeer. Uitwisseling van gemotoriseerd verkeer vanuit het Rembrandtracé naar de Barwoutswaarder is niet 

mogelijk. Om het overstekende langzaam verkeer een comfortabele en veilige oversteek te bieden trekken 

we de middengeleider van de rotonde door tot voorbij de oversteek. De middengeleider is 2,50 m breed 

waardoor fietsers zich er kunnen opstellen bij het (gefaseerd) oversteken van het Rembrandttracé. De 

aanwezigheid van de middengeleider zorgt er ook voor dat het voor verkeer vanaf het Rembrandttracé 

onmogelijk is om nog af te slaan naar de Barwoutswaarder.  
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Afbeelding 4.2 Middengeleider t.h.v. de Barwoutswaarder en langs de Barwoutswaarder de benodigde taluds (groen) 
 

 
 

 

Verticaal alignement 

Om het Rembrandttracé gelijksvloer te kruisen moet de Barwoutswaarder met ongeveer 1,40 m opgehoogd 

worden ten opzichte van de huidige hoogteligging. Dit leidt tot een gewijzigd verticaal alignement. 

- topboog R = 200 m (doorgaande topboog); 

- voetboog R = 400 m aan de Barwoutswaarder oost; 

- voetboog R = 400 m Barwoutswaarder west; 

- hellingspercentage 5 %. 

 

Het hoogte verschil geeft ook neergaande taluds. Deze hebben vooral invloed op de bebouwing in de direct 

omgeving. Vooral voor de panden aan de Barwoutswaarder oost. In de volgende ontwerploop zal nader 

bekeken worden welke maatregelen genomen worden om dit raakvlak te beheersen.  

 

 

Afbeelding 4.3 Verticaal alignement Barwoutswaarder 
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Horizontaal alignement 

Het horizontaal alignement van de Barwoutswaarder blijft ongewijzigd.  

 

Kuipersweg 

Het kruispunt met de kuipersweg betreft een voorrangskruispunt waarbij het Rembrandttracé de 

voorrangsweg is. De aansluitingen met de Kuiperweg en de ontsluitingsweg naar de bedrijven een de 

oostzijde is vormgeven doormiddel van bogen met een straal van 15 m. Er worden in verband met 

ruimtegebrek en berijdbaarheid geen middengeleiders toegepast. Fietsers zijn in de voorrang.  

 

 

Afbeelding 4.4 Kruispunt Kuipersweg 
 

 
 

 

Touwslagersweg 

Het kruispunt met de kuipersweg betreft een voorrangskruispunt waarbij het Rembrandttracé de 

voorrangsweg is. De aansluitingen met de Kuiperweg en de ontsluitingsweg naar de bedrijven een de 

oostzijde is vormgeven doormiddel van bogen met een straal van 15 m. Door inpassingsproblematiek is het 

helaas niet mogelijk om de aansluitingen van de Touwslagersweg exact tegenover elkaar te leggen. Echter 

wordt verwacht (gezien het feit dat het hier om bestemmingsverkeer gaat) dat de hoeveelheid overstekend 

verkeer erg laag zal zijn en is de verwachting dat dit dus niet tot onveilige situaties zal leiden. Er worden in 

verband met ruimtegebrek en berijdbaarheid geen middengeleiders toegepast. Fietsers zijn in de voorrang.  

 

 

Afbeelding 4.5 Kruispunt Touwslagersweg 
 

 



19 | 20 Witteveen+Bos | 123497/21-008.931 | Concept 01

Rotonde Hollandbaan 

Dit betreft een enkelstrooksrotonde zonder extra voorzieningen zoals een bypass. Zoals gebruikelijk binnen 

de bebouwde kom zijn de fietsers in de voorrang en is de rotonde voorzien van een fietspad in één richting. 

Qua maatvoering heeft de rotonde conform de vigerende richtlijnen de maatvoering zoals opgenomen in 

tabel 4.2. De hoeken waaronder de Hollandbaan aansluit op rotonde zijn niet helemaal volgens de richtlijn 

(CROW 126 eenheid in rotondes). Dit is grotendeels te wijten aan het gebrek aan ruimte. Beide hoeken zijn 

rond de 160 graden in plaats van 180 graden. Dit betekent dat er harder over de rotonde gereden kan 

worden dat wat vanuit de richtlijnen strik genomen wenselijk is. 

Tabel 4.2 Maatvoering rotonde Hollandbaan 

Ontwerpelement Maatvoering in meters 

buitenstraal 16,00 

binnenstraal 10,50 

rijbaanbreedte 5,50 

aansluitbogen toerit 12,00 

aansluitbogen afrit 15,00 

breedte toerit 4,00 

breedte afrit 4,50 

overrijdbaar gedeelte 3,00 

Kruispunt met verkeerslichten Hollandbaan / Molenvlietbaan 

De huidige rotonde wordt omgebouwd tot een kruispunt met verkeerslichten. In de notitie met kenmerk 

123497-21-009.179-notc01-Rotondes nieuwe ontsluitingsweg is een nadere onderbouwing van de 

verkeerskundige kant van het kruispunt opgenomen. Deze nota beperkt zich tot een onderbouwing van de 

vormgeving. Doormiddel van COCON (jaar 2039) berekeningen komen wij tot de het aantal opstelvakken en 

de benodigde lengte zoals weergegeven afbeelding 4.2.  

Afbeelding 4.6 Berekende opstellengtes voor intensiteiten 2039 [m] 
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4.4 Bermen 

 

Toen opzichte van het eerder vastgestelde dwarsprofiel is de berm gewijzigd. In het eerder gehanteerde 

dwarsprofiel gingen we uit van 2 bermen van 4 m breed maar in verband met  de wijziging van de fietspad 

configuratie is er geen plek meer voor een brede berm aan de westzijde van het Rembrandttracé. Nu wordt 

aan de oostzijde een berm van 5,50 m breed gerealiseerd zodat er een duidelijke scheiding ontstaat tussen 

de weg en het fietspad. Deze berm biedt ruimte aan bomen of andere vormen van groen en geeft mogelijk-

heden om vormen van waterbuffering met het oog op wateroverlast/klimaatadaptatie (bedrijventerrein Bar-

woutswaarder is gevoelig voor wateroverlast na hevige regenbuien, zie afbeelding 4.2) mogelijk te maken.  

 

 

Afbeelding 4.7 Locaties met wateroverlast Barwoutswaarder 
 

  
 

 

Om hier een verbetering op het gebied van wateroverlast te realiseren, onderzoeken we of het mogelijk is 

om op door middel van op specifieke locaties verlaagde band water te infiltreren in de berm. De infiltratie-

graad van de grond op de Barwoutswaarder is onbekend. Ook na navraag bij Marlies van Ree van het Pro-

gramma Bodemdaling & Klimaatbestendig bij de gemeente Woerden. 

 

Over het algemeen is de infiltratiegraad in Woerden door de samenstelling van de bodem vrij matig, maar 

de ervaring leert dat een brede groenstrook langs de weg in de meeste gevallen in Woerden voldoende ber-

gingscapaciteit geeft.  

 

In de volgende ontwerploop wordt een verdiepingsslag gemaakt om de ambities op het gebied van duur-

zaamheid verder in kaart te brengen. Dit gebeurt op de volgende thema’s: 

- Klimaatadaptatie; 

- Energietransitie; 

- Circulariteit.  
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1  
 
 
 
 
INLEIDING 
 
De gemeente Woerden wil het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van een 
verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan. De verbinding loopt over het bedrijventerrein 
Barwoutswaarder over de Oude Rijn. Voor de realisatie van de nieuwe weg worden tevens de kruising bij de 
Leidsestraatweg-Rembrandtlaan aangepast en twee kruisingen aan de Hollandbaan. Met de ontwikkeling 
wordt bijgedragen aan een robuuster verkeersnetwerk in Woerden-West en wordt een kans geboden voor 
de (toekomstige) herstructurering van het bedrijventerrein en binnenstedelijke ontwikkeling. 
 
Het plangebied is gelegen in het westen van de gemeente Woerden in de provincie Utrecht (afbeelding 1.1). 
Het plangebied bestaat uit de Hollandbaan, de Molenvlietbaan, de Kuipersweg, een bedrijventerrein en de 
Rembrandtlaan. Bijlage I toont een detailafbeelding van de beoogde wijzigingen. 
 
 
Afbeelding 1.1 Situering plangebied 

 
 
Witteveen+Bos heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van reconstructie 
in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh) voor de aangepaste wegen. Voor de nieuwe weg over het 
bedrijventerrein wordt getoetst of deze voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van de Wgh. In dit rapport 
zijn het wettelijk kader, de uitgangspunten, berekeningen, resultaten en conclusie van het akoestisch 
onderzoek weergegeven. 
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2 

WET- EN REGELGEVING 

2.1 Wet geluidhinder (Wgh) 

2.1.1 Gewijzigde weg 

Er moet een onderzoek ingesteld worden naar de geluidbelasting vóór de wijziging en naar de toekomstige 
geluidbelasting. Het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) stelt de regels voor het bepalen van 
de geluidbelastingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige geluidbelasting is volgens het 
RMG 2012 het zogenoemde maatgevende jaar. In beginsel is dit 10 jaar na realisatie van de plannen. De 
toekomstige geluidbelastingen zijn bepalend voor het treffen van eventuele geluidsmaatregelen. 

De Wgh is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige bestemmingen binnen de 
geluidzone van een weg. Binnen deze zone wordt de geluidbelasting berekend. In de Wgh is aangegeven 
dat alle wegen voorzien zijn van een zone, met uitzondering van wegen in een als woonerf aangeduid 
gebied én wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

2.1.2 Aanleg nieuwe weg 

Voor de aanleg van een nieuwe weg dient beoordeeld te worden of geluidsgevoelige objecten, welke zijn 
gelegen binnen de wettelijke zone van deze betreffende weg, voldoen aan de gestelde grenswaarden welke 
gesteld zijn in de Wgh als gevolg van deze nieuwe weg. 

2.2 Omvang geluidzones 

In artikel 74 van de Wgh zijn de geluidzones gedefinieerd. De geluidzones zijn te beschouwen als aandachts- 
of onderzoeksgebieden. 

Zones langs wegen zijn van rechtswege aanwezig. Dat wil zeggen dat er geen apart besluit nodig is om ze in 
te stellen. Op het moment dat het aantal rijstroken van de weg zodanig wordt gewijzigd dat daar een andere 
wettelijke zonebreedte bij hoort, is die nieuwe zonebreedte automatisch van kracht. In tabel 2.1 is een 
overzicht gegeven van de wettelijke zonebreedte. 

Tabel 2.1 Breedte van de wettelijke geluidzone 

Aantal rijstroken Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

5 of meer 600 m 350 m 

3 of 4 400 m 350 m 

1 of 2 250 m 200 m 
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In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities 
luiden: 
- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied

(binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van

een autoweg of autosnelweg.

Ter plaatse van de overgangen in zonebreedte wordt de breedste zone over een lengte van 1/3 van de 
zonebreedte doorgezet. Aan het einde van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de 
breedte van de zone aan het einde van de weg. Het studiegebied wordt in de uitvoeringspraktijk voor 
geluidonderzoek1 verder begrensd door het begin en einde van de fysieke wijziging vermeerderd met 1/3 
van de zonebreedte. 

2.3 Geluidgevoelige bestemmingen 

De grenswaarden van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Bgh) gelden voor de geluidgevoelige 
bestemmingen die liggen binnen de geluidzone van de weg. Wat geluidgevoelige bestemmingen zijn, wordt 
bepaald in de Wgh zelf en in het Bgh. De geluidgevoelige bestemmingen bestaan uit: 
- woningen;
- onderwijsgebouwen, uitgezonderd gymnastieklokalen;
- ziekenhuizen, verpleeghuizen;
- verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en medische

kleuterdagverblijven;
- woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen;
- terreinen bij andere gezondheidszorggebouwen dan algemene, categorale en academische

ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover deze bestemd zijn of worden gebruikt voor de in die
gebouwen verleende zorg.

Binnen de zone van de te onderzoeken weg moeten de geluidbelastingen op deze bestemmingen worden 
berekend en dient een toetsing aan de wettelijke normen plaats te vinden. Voor andere objecten dan 
geluidgevoelige bestemmingen die liggen binnen de geluidzone, geldt geen wettelijke normering voor de 
toegestane geluidbelasting. 

2.4 Niet-geluidsgevoelige bestemmingen 

Voor niet-geluidsgevoelige objecten volgens de Wgh die liggen binnen de geluidszone geldt geen wettelijke 
normering voor de toegestane geluidsbelasting. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heeft echter in een aantal uitspraken aangegeven dat het akoestisch onderzoek wel inzicht moet geven in de 
geluidsbelasting bij deze bestemmingen. 

2.5 Geluidsbelasting 

De geluidsbelasting voor de huidige en toekomstige situatie wordt uitgedrukt in Lden (Lday/evening/night) 
uitgedrukt in de eenheid dB. Overeenkomstig artikel 1 van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt onder Lden 
verstaan de tijdsgemiddelde waarde van: 
- het equivalente (gemiddeld) geluidsniveau gedurende de dagperiode (van 07.00 uur tot 19.00 uur);
- het equivalente (gemiddeld) geluidsniveau gedurende de avondperiode (van 19.00 uur tot 23.00 uur) ver-

meerderd met 5 dB;

1 Zie onder andere het Kader Akoestisch Onderzoek Wegverkeer (KAOW) van Rijkswaterstaat. 
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- het equivalente (gemiddeld) geluidsniveau gedurende de nachtperiode (van 23.00 uur tot 07.00 uur) ver-
meerderd met 10 dB.

De geluidsbelasting voor de huidige en toekomstige situaties wordt berekend volgens het Reken- en 
meetvoorschrift Geluidhinder 2012. 

2.6 Aftrek op berekende resultaten 

Op de berekende geluidbelasting wordt overeenkomstig art. 110g van de Wet geluidhinder een aftrek 
toegepast. De hoogte van deze aftrek is vastgelegd in het RMG 2012, artikel 3.4. De aftrek bedraagt: 
- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of

meer bedraagt en de geluidbelasting zonder aftrek 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of

meer bedraagt en de geluidbelasting zonder aftrek 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of

meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van 56 of 57 dB;
- 5 dB voor de overige wegen.

Voor de toetsing van de geluidbelastingen aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt uitgegaan 
van niet-afgeronde getallen (op twee decimalen). Bij de afronding van de geluidbelasting wordt de 
methodiek gebruikt welke is beschreven in de Wgh. Namelijk dat bij de cijfers achter de komma van exact 
x,50 dB wordt afgerond op het dichtst bij gelegen even getal. Dus 50,50 dB wordt afgerond op 50 dB en 
51,50 dB wordt afgerond op 52 dB. Verder wordt dus zowel 50,51 dB als 51,49 dB afgerond op 51 dB. 

2.7 Reconstructietoets 

Bij wijzigingen op of aan een weg moet binnen het afgebakende onderzoeksgebied onderzocht worden of 
er sprake is van ‘reconstructie’ van die weg zoals dat is gedefinieerd in de Wgh. Er is sprake van 
‘reconstructie’ als aan de volgende twee voorwaarden voldaan wordt: 
- er moet sprake zijn van een fysieke wijziging op of aan de weg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een wijzi-

ging van het profiel, de wegbreedte, de hoogteligging, het wegdek, het aantal rijstroken, de aanleg van
kruispunten, de aanleg van aansluitingen, op- en afritten, wijzigingen van de maximumsnelheid, en der-
gelijke;

- ten gevolge van deze wijziging en de verwachte groei van het verkeer in de eerste tien jaar na de wijziging
moet er sprake zijn van een toename van de geluidbelasting met (afgerond) 2 dB of meer ten opzichte
van de grenswaarde. Om dit te kunnen bepalen moet dus eerst voor elke geluidgevoelige bestemming
de geldende ‘grenswaarde’ worden bepaald. Vervolgens wordt bezien of deze grenswaarde in de toe-
komstige situatie, doorgaans het 10e jaar na openstelling van de gewijzigde weg, met tenminste 1,5 dB
overschreden wordt.

Als er voor een geluidgevoelige bestemming volgens de Wgh sprake is van ‘reconstructie van de weg’, 
moeten geluidsmaatregelen overwogen worden. Het doel daarbij is om de toekomstige geluidbelasting zo 
veel mogelijk terug te brengen tot de grenswaarde. Daarbij wordt eerst gekeken naar maatregelen bij de 
bron (stiller wegdek) en vervolgens naar maatregelen in de overdracht (geluidschermen of -wallen).  

Ook wordt naar de doelmatigheid van de maatregelen gekeken. 

Bij de uitwerking van het akoestisch onderzoek met betrekking tot reconstructie zijn verder de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
- de geluidbelasting in de toekomstige situatie wordt berekend zonder de invloed van maatregelen die de

geluidbelasting beperken, zoals verkeersmaatregelen, stille wegdekken, of geluidschermen. Uitzondering
hierop is de situatie waarin deze maatregelen onderdeel zijn van de fysieke wijziging van de weg, in dat
geval mag het effect van de maatregel(en) wel betrokken worden bij de reconstructietoets;
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- indien wordt overwogen een hogere waarde dan de grenswaarde voor de geluidbelasting vanwege de
weg vast te stellen dient het akoestisch onderzoek tevens betrekking te hebben op de doeltreffendheid
van de maatregelen om te voorkomen dat de geluidbelasting de grenswaarde overschrijdt.

Concreet komt het erop neer dat bij een reconstructie de volgende werkwijze wordt gevolgd: 
- berekening heersende geluidbelasting;
- berekening toekomstige geluidbelasting (zonder aanvullende maatregelen);
- afweging doelmatigheid aanvullende geluidmaatregelen;
- eventueel voorstel voor de vaststelling van een hogere waarde.

2.7.1 Bepalen grenswaarde 

Indien er niet eerder een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is vastgesteld, 
wordt de grenswaarde gelijkgesteld aan de heersende geluidbelasting (de geluidbelasting in het jaar voordat 
met de wijziging van de weg wordt begonnen). Hierbij geldt conform de Wet geluidhinder dat een 
geluidbelasting van 48 dB altijd is toegestaan, toenames van de geluidbelasting tot aan 48 dB tellen dus niet 
mee bij de beantwoording van de vraag of het ‘reconstructie-effect’ 2 dB of meer bedraagt. 

Als in het verleden reeds een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de te 
wijzigen weg is vastgesteld, dan is volgens de Wgh de geldende grenswaarde de laagste waarde van: 
- de heersende geluidbelasting (de geluidbelasting 1 jaar voor de fysieke ingreep);
- de eerder vastgestelde hogere waarde.

Ook hierbij geldt dat een geluidbelasting van 48 dB altijd is toegestaan. In tabel 2.2 zijn de grenswaarden 
voor het bepalen van het ‘reconstructie-effect’ samengevat. 

Tabel 2.2 Grenswaarden bij reconstructie van een weg 

Situatie Grenswaarde 

niet eerder hogere waarde vastgesteld, geluidgevoelige bestemmingen voor 
het eerst geprojecteerd na 1 januari 2007  

48 dB* 

niet eerder hogere waarde vastgesteld, geluidgevoelige bestemmingen al voor 
1 januari 2007 geprojecteerd, en heersende geluidbelasting onder 48 dB* 

48 dB* 

niet eerder hogere waarde vastgesteld, geluidgevoelige bestemmingen al voor 
1 januari 2007 geprojecteerd, en heersende geluidbelasting boven of gelijk 
aan 48 dB* 

heersende geluidbelasting 

eerder vastgestelde hogere waarde laagste van: 
- heersende geluidbelasting
- eerder vastgestelde hogere waarde met

een minimum van 48 dB* 

* Voor terreinen bij ‘andere gezondheidszorggebouwen’ geldt dat een geluidbelasting van 53 dB altijd toelaatbaar is. Dat is dus
de minimale grenswaarde voor deze geluidgevoelige bestemmingen.

Op basis van de informatie van de provincie Utrecht en de gemeente Woerden is gebleken dat er voor 
enkele onderzochte geluidgevoelige bestemmingen eerder hogere waarden zijn vastgesteld. Deze zijn 
opgenomen in paragraaf 3.4. 

2.7.2 Bepalen toename 

De toename van de geluidbelasting wordt bepaald door de geluidbelasting in het toekomstig maatgevende 
jaar (hiervoor wordt doorgaans 10 jaar na openstelling van de gewijzigde weg gehanteerd) te vergelijken 
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met de grenswaarde. Deze grenswaarde dient bepaald te worden op de hierboven beschreven wijzen. Als de 
toename onafgerond 1,50 dB of meer bedraagt, is voor de betreffende geluidgevoelige bestemming sprake 
van ‘reconstructie’ volgens de Wgh. 

2.7.3 Maximale hogere grenswaarden 

Wanneer sprake is van reconstructie en geen of onvoldoende doelmatige maatregelen kunnen worden 
getroffen om de geluidbelastingen in de toekomstige situatie terug te brengen tot de grenswaarde, kan het 
bevoegd gezag in een aantal vast omschreven situaties een hogere waarde voor de maximale toekomstige 
geluidbelasting vaststellen. In beginsel is de maximaal toegestane toename van de geluidbelasting als 
gevolg van ‘reconstructie van de weg’ 5 dB, mits de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet wordt 
overschreden.  

Onder bepaalde voorwaarden is, voor zover de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet wordt 
overschreden, een toename van meer dan 5 dB mogelijk: 
- als gevolg van reconstructie daalt de geluidbelasting van een tenminste gelijk aantal woningen langs een

andere weg met een tenminste gelijke waarde;
- de wegbeheerder heeft verklaard dat er financiële middelen beschikbaar zijn om ten behoeve van de

desbetreffende woningen de eventueel nog benodigde saneringsmaatregelen inclusief gevelmaatregelen
uit te voeren voordat de reconstructie voltooid is.

De maximaal vast te stellen hogere grenswaarde bij reconstructiesituaties bedraagt 68 dB. 

2.8 Nieuwe wegen 

Voor de beoordeling van de geluidsbelasting op geluidsgevoelige objecten is er sprake van een 
voorkeursgrenswaarde en een maximaal te ontheffen waarde. De voorkeursgrenswaarde voor woningen 
binnen de wettelijke zone van een nieuwe weg bedraagt 48 dB, inclusief aftrek artikel 110g Wgh.  

Voor binnenstedelijke situaties geldt dat de maximaal te ontheffen waarde voor woningen binnen de 
wettelijke zone van een weg 63 dB bedraagt, inclusief aftrek artikel 110g Wgh. 

Indien de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde , maar lager dan de maximaal te 
ontheffen waarde, dient tezamen met het bestemmingsplan een hogere waarde te worden aangevraagd bij 
het bevoegd gezag. Binnen deze procedure geldt dat er bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
een beoordeling gemaakt moet worden van eventuele toepasbare geluidsreducerende maatregelen. 

2.9 Bepalen maatregelen en doelmatigheid 

Indien er sprake is van een nieuwe situatie of een reconstructie in de zin van de Wgh moet onderzocht 
worden of er maatregelen getroffen kunnen worden om te voldoen aan de grenswaarde of de toename van 
de geluidbelasting tot aan het maatgevende jaar ongedaan te maken (bijvoorbeeld door het plaatsen van 
een geluidscherm). In feite komt dit erop neer dat zodanige maatregelen bepaald moeten worden dat de 
geluidbelasting 10 jaar na openstelling niet hoger zal zijn dan de geldende grenswaarde. 

Hierbij is niet alleen van belang of het technisch mogelijk is om dergelijke maatregelen te treffen, ook het 
kostenaspect is van belang. Er wordt daarom ook beoordeeld of maatregelen als geluidschermen niet te 
duur zijn. Naast het kostenaspect kunnen tenslotte nog bezwaren van verkeerskundige, stedenbouwkundige 
of landschappelijke aard bestaan tegen het realiseren van bepaalde geluidsmaatregelen.  
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Als het niet mogelijk of niet doelmatig is om de toekomstige geluidbelasting van geluidgevoelige 
bestemmingen terug te brengen tot de geldende grenswaarde, moet aan het bevoegd gezag verzocht 
worden om een hogere grenswaarde voor de toekomstige geluidbelasting vast te stellen. 

2.10 Vaststellen hogere grenswaarde 

Voor de aanleg en wijziging van provinciale wegen is op basis van de Wet geluidhinder akoestisch 
onderzoek nodig. Bij wijziging of herziening van een bestemmingsplan vormt artikel 77, van de Wet 
geluidhinder daarvoor de basis. Voor de aanvraag van een hogere waarde voor provinciale wegen is de 
wegaanlegger bevoegd tot de aanvraag. Voor de vaststelling is de provincie waarbinnen de woningen 
waarvoor een hogere waarde wordt verzocht, het bevoegd gezag. Indien voor geluidgevoelige 
bestemmingen een hogere waarde moet worden aangevraagd zal worden ingegaan op de cumulatie met 
andere geluidbronnen. 

De hogere waarde kan worden vastgesteld indien de toepassing van maatregelen (bron- en 
overdrachtsmaatregelen) onvoldoende doeltreffend is, of waarin deze maatregelen overwegende bezwaren 
van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard ontmoeten. Bij bezwaren van 
financiële aard moet er sprake zijn van bovenmatige kosten en het ontbreken van alternatieven. 

2.11 Binnenniveau 

Indien een hogere waarde verleend wordt, dienen Burgemeester en Wethouders voor de geluidwering van 
de gevels maatregelen te treffen om te bevorderen dat de geluidbelasting binnen de woning de maximaal 
toelaatbare waarde niet te boven zal gaan. Deze grenswaarde bedraagt voor woningen doorgaans 33 dB. 
Voor de geluidgevoelige binnenruimten van scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en gebouwen voor 
andere gezondheidszorg geldt een binnengrenswaarde van 28 dB of 33 dB, afhankelijk van de aard van de 
geluidgevoelige ruimte. In onderstaande tabel zijn de verschillende toepasselijke grenswaarden vermeld. 

Tabel 2.3 Grenswaarden voor het binnenniveau 

Geluidgevoelige 
bestemming 

Geluidgevoelige ruimte Binnengrenswaarde 

woning slaap-, woon- of eetkamers, of keukens met een 
vloeroppervlakte van ten minste 11 m2 

33 dB 

scholen leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen 28 dB 

theorievaklokalen van onderwijsgebouwen 33 dB 

ziekenhuizen en 
verpleeghuizen 

onderzoeks- en behandelingsruimten 28 dB 

ruimten voor patiëntenhuisvesting, en recreatie- en 
conversatieruimten 

33 dB 

gebouwen voor andere 
gezondheidszorg 

onderzoeks-, behandelings-, recreatie- en 
conversatieruimten, en woon- en slaapruimten 

28 dB 

Een onderzoek naar het wettelijk binnenniveau wordt in de regel uitsluitend uitgevoerd voor woningen 
waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld. Het onderzoek wordt eerst gestart nadat het besluit voor 
vaststelling van een hogere waarde onherroepelijk is. 
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2.12 Hogere waarde beleid 

Binnen de gemeente Woerden is een gemeentelijk beleid opgesteld waarin voorwaarden zijn gegeven voor 
het verlenen van een hogere waarde. In bijlage V is het vigerende hogere waarde beleid weergegeven 
(Ambtelijk concept Beleidsregel hogere waarden Wgh, gemeente Woerden (2016)).  

De meest relevante voorwaarde voor bestaande woningen betreft de inspanningsverplichting om een 
geluidluwe zijde te hebben wanneer een hogere waarde moet worden verleend. Daarnaast geldt een 
inspanningsverplichting om de vast te stellen hogere waarde niet hoger vast te stellen dan 10 dB boven de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
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3  
 
 
 
 
UITGANGSPUNTEN 
 
 
3.1 Geluidzone 
 
Alle beschouwde wegen liggen binnen de bebouwde kom en hebben 2 of minder rijstroken. De zonebreedte 
bedraagt daarom 200 m.  
 
 
3.2 Verkeersgegevens 
 
De provincie Utrecht heeft verkeersintensiteiten voor de wegen in het onderzoeksgebied aangeleverd, voor 
de zichtjaren 2023 en 2036.  
 
Afbeelding 3.1 toont de voor het onderzoek beschouwde wegen met wegvaknummering. Tabel 3.1 bevat de 
verkeersintensiteiten (weekdag) van de corresponderende wegvakken voor de zichtjaren 2023 en 2036. 
 
 
Afbeelding 3.1 Overzicht wegvakken 
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Tabel 3.1 Overzicht wegvakken 2023 en 2036 met verkeersintensiteiten 

Nummer Intensiteiten 2023 (mvt/etmaal) Intensiteiten 2036 (mvt/etmaal) 

1 7.995 10.808 

2 7.913 9.308 

3 175 387 

4 -* 7.639 

5 7.484 9.017 

6 9.175 11.249 

7 6.971 4.536 

8 9.754 12.527 

9 5.171 5.543 

* niet aanwezig in dit jaar

Voor het wegdektype is uitgegaan van referentiewegdek voor alle wegen. Afbeelding 3.2 geeft een overzicht 
van de gehanteerde rekenpunten in het geluidmodel. 

Afbeelding 3.2 Overzicht beoordeelde wegen en rekenpunten 

Voor alle wegvakken, met uitzondering van de oostzijde van de Leidsestraatweg waar 30 km/uur wordt 
gereden, is uitgegaan van een representatieve snelheid van 50 km/uur. Op de rotondes is uitgegaan van een 
representatieve snelheid van 30 km/uur.  
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3.3 Rekenmodel 
 
Ter bepaling van de geluidbelastingen vanwege de te onderzoeken wegen is een akoestisch rekenmodel 
opgesteld voor de peiljaren 2023 en 2036. In de rekenmodellen zijn de relevante objecten en wegen 
ingevoerd. De modellering is conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De berekeningen zijn 
uitgevoerd met het rekenprogramma ‘Geomilieu’, versie 2020.1.1 dat gebaseerd is op de Standaard 
Rekenmethode II. 
 
De geluidbelasting is bepaald op de geluidgevoelige bestemmingen. De standaard bodemfactor is ingesteld 
op akoestisch half hard en half zacht (B=0,5). Andere delen van het model zijn separaat ingevoerd, waarbij 
de bodemgebieden zoals wegen en waterpartijen zijn apart als hard/reflecterend (B=0) ingevoerd en 
daarnaast zijn in het model ook bodemgebieden opgenomen met een deels harde en zachte bodem (B=0,3).  
Bijlage II en III tonen een overzicht van de modelgegevens. 
 
Verder is conform het RMV’12 een tweetal kunstwerkschermen gesitueerd, welke resulteren in de 
afscherming van de randen van de brug.   
 
 
3.4 Eerder vastgestelde hogere waarden 
 
Op basis van de door de gemeente Woerden aangeleverde gegevens wat betreft de eerder vastgestelde 
hogere waarden geldt dat voor enkele van de beschouwde woningen voor de Leidsestraatweg eerder 
hogere waarden vastgesteld. Dit zijn: 
- Leidsestraatweg 229: 66 dB (noordgevel), 62 dB (oostgevel); 
- Leidsestraatweg 231: onbekend; 
- Leidsestraatweg 233: onbekend; 
- Leidsestraatweg 235: onbekend. 
 
Voor de bovenstaande woningen waar wel een hogere waarde is verleend, maar niet bekend welke 
geluidsbelasting daaraan is gekoppeld, is in de berekening vooralsnog uitgegaan van een toetsing aan de 
huidige situatie (1 jaar voor wijziging). 
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4  
 
 
 
 
BEREKENINGSRESULTATEN 
 
 
4.1 Aanleg nieuwe weg 
 
De geluidbelasting ten gevolge de nieuwe weg tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan overschrijdt op 
zes woningen en twee gebouwen met een achttal appartementen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De 
maximale geluidbelasting bedraagt 59 dB (inclusief aftrek) ter plaatse van de Barwoutswaarder 48. De 
geluidsbelastingen blijven wel (ruim) onder de maximaal te ontheffen waarde. Echter is er een overschrijding 
van 0,08 dB op de gewenste maximale waarde van 58 dB met betrekking tot het hogere waarde beleid.  
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de woningen aan de Barwoutswaarder 34, 36, 38, 48 en 50 door de 
gemeente Woerden worden aangekocht. Deze woningen hoeven verder niet in dit onderzoek te worden 
opgenomen. Voor de volledigheid zijn de effecten van de wegaanpassing wel opgenomen in deze 
rapportage.  
 
De lijst met adressen met een overschrijding zijn weergegeven in tabel 4.1. 
 
Bijlage IV presenteert de volledige lijst met resultaten en locaties met vast te stellen hogere waarden. Hierbij 
zijn de toetspunten opgenomen met een geluidsbelasting van 40 dB en hoger.  
 
 
4.1.1 Afweging maatregelen 
 
Het treffen van overdrachtsmaatregelen binnen stedelijk gebied is veelal niet wenselijk vanuit 
veiligheidsoverwegingen (zicht). Een andere optie is het treffen van bronmaatregelen zoals het aanleggen 
van stil wegdek. De locatie van de woningen waarvoor een hogere waarde mogelijk aan de orde is liggen bij 
de nieuwe brug en bij de rotonde. Het karakter van deze locatie, waarbij veel zogenaamd wringend 
(optrekkend en afremmend) verkeer rijdt, maakt dat dit geen reële oplossing is. Geadviseerd wordt om door 
middel van gevelgeluidwering het akoestisch binnenniveau te garanderen overeenkomstig de eis in het 
Bouwbesluit ’12.  
 
Gezien de ligging van de woningen aan de Wederikveld haaks op de weg is het niet mogelijk om aan de 
inspanningsverplichting voor de realisatie van een geluidluwe zijde, waarbij voldaan wordt aan de 
voorkeursgrenswaarde, te kunnen voldoen. Voor de Kuipersweg 41 geldt dat deze is gelegen nabij een 
kruispunt met meerdere wegen waardoor meerdere gevels worden aangestraald, waardoor ook hier een 
geluidluwe gevel op basis van deze berekeningen niet gehaald wordt.  
 
Een reductie van het geluidniveau kan mogelijk worden gerealiseerd. Hierbij valt te denken aan het plaatsen 
van een dichte reling langs de nieuwe brug, waarbij een combinatie van verbetering van veiligheid en geluid 
mogelijk is. Aangezien de woningen relatief dicht bij de nieuwe weg zijn gelegen zal een (relatief) laag 
scherm niet leiden tot het volledig wegnemen van de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Mogelijk 
kan daarmee wel een geluidluwe zijde (op de begane grond) worden gecreëerd. In dit onderzoek is daar nog 
geen nadere invulling aan gegeven. 
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4.1.2 Hogere waarden 
 
Onderstaande tabel toont de vast te stellen hogere waarde voor de desbetreffende woningen. 
 
 
Tabel 4.1 vast te stellen hogere waarde voor de nieuwe weg 
 

adres geluidbelasting nieuwe 
weg (Lden [dB]) incl aftrek 

cumulatieve geluidbelasting 
[dB]) excl aftrek 

Leidsestraatweg 229  
(8 appartementen) 

54 67 

Barwoutswaarder 50* 57 62 

Barwoutswaarder 48* 59 64 

Barwoutswaarder 38* 54 60 

Barwoutswaarder 36* 53 59 

Barwoutswaarder 34* 52 58 

Kuipersweg 41 57 63 

Wederikveld 125-155  
(8 appartementen) 

50 63 

* Deze woningen worden aangekocht door de gemeente Woerden en behoeven geen hogere waarde. 
 
 
4.2 Reconstructietoets 
 
4.2.1 Hollandbaan 
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op acht woningen de geluidbelasting als gevolg van de Hollandbaan 
met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De 
maximale toename bedraag 2,20 dB ter plaatse van Kuipersweg 41. 
 
De volledige lijst met resultaten is opgenomen in bijlage IV. Hierbij zijn de toetspunten opgenomen met een 
geluidsbelasting van 40 dB en hoger. 
 
 
Afweging maatregelen 
Het treffen van bronmaatregelen zoals het aanleggen van stil wegdek is niet wenselijk. De locatie van de 
woningen waarvoor een hogere waarde mogelijk aan de orde is liggen bij de rotonde. Het karakter van deze 
locatie, waarbij veel zogenaamd wringend (optrekkend en afremmend) verkeer rijdt, maakt dat dit geen 
voordehand liggende oplossing is. Geadviseerd wordt om door middel van gevelgeluidwering het akoestisch 
binnenniveau te garanderen overeenkomstig de eis in het Bouwbesluit ’12.  
 
Gezien de ligging van de woningen van de Waaloord (haaks) op de weg is het niet mogelijk om overal aan 
de inspanningsverplichting voor de realisatie van een geluidluwe zijde, waarbij voldaan wordt aan de 
voorkeursgrenswaarde, te kunnen voldoen. Voor de Kuipersweg 41 geldt dat deze is gelegen nabij een 
kruispunt met meerdere wegen waardoor meerdere gevels worden aangestraald, waardoor ook hier een 
geluidluwe gevel op basis van deze berekeningen niet gehaald wordt.  
 
Aangezien de woningen relatief dicht bij de weg zijn gelegen zal een (relatief) laag scherm niet leiden tot het 
volledig wegnemen van de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Mogelijk kan daarmee wel een 
geluidluwe zijde (op de begane grond) worden gecreëerd. In dit onderzoek is daar nog geen nadere 
invulling aan gegeven. 
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Hogere waarden 
Onderstaande tabel toont de vast te stellen hogere waarde voor de desbetreffende woningen. 
 
 
Tabel 4.2 vast te stellen hogere waarde voor de Hollandbaan 
 

adres geluidbelasting 
Hollandbaan (Lden [dB]) 
incl aftrek 

cumulatieve geluidbelasting 
[dB]) excl aftrek 

Waaloord 54 50 59 

Waaloord 55 51 59 

Waaloord 56 51 59 

Waaloord 57 53 60 

Waaloord 58 53 60 

Waaloord 59 54 61 

Waaloord 60* 54 62 

Kuipersweg 41 56 63 

* de kopse gevel van Waaloord 60 is een dove gevel. Deze behoeft in beginsel niet te worden beoordeeld. De 
geluidsbelasting voor de maatgevende gevel betreft toetspuntnummer 234.  
 

 
4.2.2 Leidsestraatweg 
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op zes woningen de geluidbelasting als gevolg van de 
Leidsestraatweg met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus sprake van reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. De maximale toename bedraag 2,10 dB ter plaatse van Rembrandt 148. 
 
De maximale geluidbelasting bedraagt 60 dB (inclusief aftrek) ter plaatse van de Leidsestraatweg 134. De 
geluidsbelastingen blijven wel (ruim) onder de maximaal te ontheffen waarde (63 dB). Echter is er een 
overschrijding van 1,59 dB op de gewenste maximale waarde van 58 dB met betrekking tot het hogere 
waarde beleid. 
 
De volledige lijst met resultaten is opgenomen in bijlage IV. Hierbij zijn de toetspunten opgenomen met een 
geluidsbelasting van 40 dB en hoger. 
 
Afweging maatregelen 
Het treffen van overdrachtsmaatregelen binnen stedelijk gebied is veelal niet wenselijk. Een andere optie is 
het treffen van bronmaatregelen zoals het aanleggen van stil wegdek. De locatie van de woningen waarvoor 
een hogere waarde mogelijk aan de orde is liggen bij de rotonde. Het karakter van deze locatie, waarbij veel 
zogenaamd wringend (optrekkend en afremmend) verkeer rijdt, maakt dat dit geen reële oplossing is. 
Geadviseerd wordt om door middel van gevelgeluidwering het akoestisch binnenniveau te garanderen 
overeenkomstig de eis in het Bouwbesluit ’12.  
 
Gezien de ligging van de woning aan de Leidsestraatweg 134 (nabij kruising met meerdere wegen) is het 
niet mogelijk om overal aan de inspanningsverplichting voor de realisatie van een geluidluwe zijde te 
kunnen voldoen. Voor de woningen langs de Rembrandtlaan geldt dat de achtergevel wel een geluidluwe 
zijde bevat.  
 
Hogere waarden 
Onderstaande tabel toont de vast te stellen hogere waarde voor de desbetreffende woningen. 
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Tabel 4.3 vast te stellen hogere waarde voor de Leidsestraatweg 
 

adres geluidbelasting  (Lden 
[dB]) incl aftrek 

cumulatieve geluidbelasting 
[dB]) excl aftrek 

Leidsestraatweg 134 60 65 

Rembrandtlaan  140 50 62 

Rembrandtlaan 142 53 62 

Rembrandtlaan 144 54 62 

Rembrandtlaan 146 55 62 

Rembrandtlaan 148 57 63 

 
 
4.2.3 Hoge Rijndijk 
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op geen van de woningen de geluidbelasting als gevolg van de Hoge 
Rijndijk met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. Bij alle woningen blijft de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
De volledige lijst met resultaten is opgenomen in bijlage IV. Hierbij zijn de toetspunten opgenomen met een 
geluidsbelasting van 40 dB en hoger. 
 
 
4.2.4 Molenvlietlaan 
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op geen van de woningen de geluidbelasting als gevolg van de 
Molenvlietlaan met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. De maximale toename bedraagt 0,87 dB ter plaatse van Waaloord 49. 
 
De volledige lijst met resultaten is opgenomen in bijlage IV. Hierbij zijn de toetspunten opgenomen met een 
geluidsbelasting van 40 dB en hoger. 
 
 
4.2.5 Rembrandtlaan 
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op geen van de woningen de geluidbelasting als gevolg van de 
Rembrandtlaan met meer dan 1,5 dB toeneemt. Er is dus geen sprake van reconstructie in de zin van de Wet 
geluidhinder. De maximale toename bedraag 1,05 dB ter plaatse van Leidsestraatweg 225. 
 
De volledige lijst met resultaten is opgenomen in bijlage IV. Hierbij zijn de toetspunten opgenomen met een 
geluidsbelasting van 40 dB en hoger. 
 
 
4.3 Uitstralingseffect Hollandbaan en Rembrandtlaan 
 
Voor het uitstralingseffect van een wegwijziging, dus het effect op wegen waar geen wijziging plaats vindt, 
wordt een oordeel gegeven van de verkeersintensiteiten die direct aan de wegwijziging wordt toebedeeld. 
Dat wil zeggen het verschil tussen de verkeersintensiteit in peiljaar 2036 zonder en met de nieuwe weg.  
 
Voor de Hollandbaan geldt dat er op weekdagen in 2023 ruim 9.700 motorvoertuigen en in de situatie 2036 
zonder brug circa 10.000 motorvoertuigen. Voor de situatie in 2036 met de brug zal de intensiteit in een 
weekdag toenemen tot ruim 12.500. Puur als gevolg van de aanleg van de Rembrandtbrug nemen de 
intensiteiten op de Hollandbaan ten oosten van de huidige rotonde toe met 25%. Het geluid langs de 
Hollandbaan neemt hierdoor toe met ongeveer 1 dB.  
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In de huidige situatie rijden er tijdens weekdagen ruim 8.300 motorvoertuigen op de Rembrandtlaan in 2036 
zonder brug zijn dit er 10.000. Voor de situatie met de brug zal de verkeersintensiteit afnemen tot circa 8.000 
motorvoertuigen. Het uitstralingseffect is daarmee licht positief (afname).  
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van Gemeente Woerden heeft Witteveen+Bos een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
voorgenomen fysieke wijzigingen van de weg. De wijzigingen bestaan over de realisatie van een nieuwe weg 
over het bedrijventerrein, tussen de Rembrandtlaan en de Hollandbaan, en de aanpassing van een drietal 
kruisingen. Het doel van dit onderzoek is het bepalen of er al dan niet sprake is van een reconstructie in de 
zin van de Wet geluidhinder door het wijzigen van de kruisingen en een toetsing aan de 
voorkeursgrenswaarde voor de nieuwe weg.  

Uit de resultaten blijkt dat voor de nieuwe weg voor acht locaties(1 woning * + 2x8 appartementen) een 
hogere waarde dient te worden aangevraagd. Voor de Hollandbaan is sprake van reconstructie in de zin van 
de Wet geluidhinder en dient voor acht woningen een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de 
Leidsestraatweg geldt dat een hogere waarde voor zes woningen van toepassing is. 

* Hierbij dient te worden opgemerkt dat de woningen aan de Barwoutswaarder 34, 36, 38, 48 en 50 door de
gemeente Woerden worden aangekocht. Deze woningen hoeven verder niet in dit onderzoek te worden
opgenomen. Voor de volledigheid zijn de effecten van de wegaanpassing wel opgenomen in deze
rapportage.

Voor alle genoemde woningen is onderzocht of het mogelijk is om traditionele maatregelen te treffen aan 
de bron (stil wegdek) en in de overdracht (schermen). Uit het onderzoek blijkt dat de traditionele 
bronmaatregelen vanwege de ligging van woningen nabij kruispunten niet ideaal zijn. Het toepassen van 
een stiller wegdek is lastig inpasbaar bij rotonden en drukke kruispunten in verband met het risico op 
schades door het ‘wringen’ van de autobanden van het verkeer. Hierdoor neemt de levensduur van het asfalt 
sterk af. Een mogelijke maatregel tot het reduceren middels een stiller wegdek is de toepassing van het 
zogenaamde Gelders mengsel waar in testfasen positieve resultaten mee zijn gehaald.  

Aangezien voor alle woningen geldt dat ze relatief dicht bij de weg zijn gelegen zal een (relatief) laag scherm 
niet leiden tot het volledig wegnemen van de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Mogelijk kan 
daarmee wel voor het merendeel van de woningen een geluidluwe zijde (op de begane grond) worden 
gecreëerd. In dit onderzoek is daar nog geen nadere invulling aan gegeven. 

Voor de woningen waar een hogere waarde voor verleend dient te worden zal een gevelmaatregelen 
onderzoek plaats moeten vinden om het geluidniveau binnen te garanderen. 



Bijlage(n) 
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BIJLAGE: OVERZICHT WEGAANPASSINGEN 
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BIJLAGE: MODELOVERZICHT 2023 











Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

34229478 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229473 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229175 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229172 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229164 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34229150 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229147 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229137 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229136 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229135 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

34229134 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34195226 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195225 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195224 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195223 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34195222 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195221 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195220 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195219 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34152189 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34152186 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34152184 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34149662 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34147425 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34147086 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34146348 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34144842 Wulverhorstbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34143600 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34143483 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34143307 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34139756 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34139342 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34139277 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34139204 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34139204 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

34138718 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

26-5-2021 15:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

34229478   293,40  6,67  3,12  0,94  86,25  93,00  82,55  8,18  4,38  9,82  5,57  2,63  7,64    16,88 8,50 2,27 1,60 0,40
34229473   192,36  6,69  3,02  0,96  80,26  89,66  75,54  11,73  6,55  13,59  8,00  3,79  10,87    10,33 5,20 1,39 1,51 0,38
34229175   191,56  6,66  3,18  0,92  90,51  95,25  87,57  5,65  2,95  6,78  3,84  1,80  5,65    11,54 5,81 1,55 0,72 0,18
34229172    89,04  6,67  3,12  0,93  86,36  93,17  83,13  8,08  4,32  9,64  5,56  2,52  7,23 5,13 2,59 0,69 0,48 0,12
34229164   191,56  6,66  3,18  0,92  90,51  95,25  87,57  5,65  2,95  6,78  3,84  1,80  5,65    11,54 5,81 1,55 0,72 0,18

34229150   730,68  6,73  3,38  0,71  90,85  95,11  88,51  6,24  2,91  7,28  2,91  1,98  4,21    44,67    23,51 4,62 3,07 0,72
34229147   240,32  6,72  3,40  0,71  92,20  95,84  90,06  5,32  2,44  6,43  2,48  1,71  3,51    14,90 7,84 1,54 0,86 0,20
34229137   295,20  6,72  3,42  0,71  93,35  96,53  91,87  4,54  2,08  5,26  2,12  1,39  2,87    18,52 9,75 1,92 0,90 0,21
34229136   670,76  6,73  3,37  0,72  90,23  94,78  87,73  6,67  3,09  7,69  3,10  2,12  4,57    40,74    21,44 4,22 3,01 0,70
34229135   240,32  6,72  3,40  0,71  92,20  95,84  90,06  5,32  2,44  6,43  2,48  1,71  3,51    14,90 7,84 1,54 0,86 0,20

34229134   670,76  6,73  3,37  0,72  90,23  94,78  87,73  6,67  3,09  7,69  3,10  2,12  4,57    40,74    21,44 4,22 3,01 0,70
34195226  6446,88  6,64  3,29  0,90  97,11  98,62  96,19  1,72  0,87  2,12  1,17  0,51  1,69   415,47   209,32    55,77 7,36 1,84
34195225  6299,52  6,64  3,28  0,90  96,36  98,26  95,21  2,17  1,10  2,66  1,48  0,64  2,13   402,97   203,03    54,09 9,07 2,27
34195224  12295,80  6,64  3,26  0,91  95,37  97,78  93,93  2,76  1,40  3,38  1,88  0,82  2,69   778,86   392,41   104,54    22,50 5,62
34195223  12155,48  6,64  3,28  0,90  96,10  98,14  94,88  2,32  1,18  2,85  1,58  0,69  2,27   775,62   390,78   104,11    18,71 4,68

34195222  4980,52  6,65  3,23  0,91  93,36  96,78  91,37  3,95  2,03  4,80  2,69  1,19  3,83   309,15   155,76    41,49    13,07 3,27
34195221  4773,84  6,65  3,24  0,91  94,09  97,14  92,31  3,52  1,80  4,28  2,40  1,06  3,41   298,51   150,40    40,07    11,16 2,79
34195220  3332,76  6,63  3,31  0,90  97,94  99,02  97,29  1,23  0,62  1,51  0,84  0,36  1,21   216,53   109,10    29,06 2,71 0,68
34195219  3251,80  6,63  3,31  0,90  98,02  99,06  97,39  1,18  0,60  1,44  0,80  0,34  1,17   211,44   106,53    28,38 2,54 0,64
34152189   961,96  6,59  3,20  1,01  90,19  94,77  86,55  7,65  3,57  9,34  2,16  1,66  4,11    57,19    29,17 8,43 4,85 1,10

34152186   809,84  6,59  3,23  1,00  92,05  95,79  89,05  6,20  2,87  7,63  1,74  1,34  3,32    49,11    25,05 7,24 3,31 0,75
34152184   961,96  6,59  3,20  1,01  90,19  94,77  86,55  7,65  3,57  9,34  2,16  1,66  4,11    57,19    29,17 8,43 4,85 1,10
34149662  1209,52  6,65  3,22  0,92  92,50  96,33  90,24  4,46  2,31  5,42  3,03  1,36  4,34    74,41    37,49 9,99 3,59 0,90
34147425   878,76  6,66  3,17  0,92  89,83  94,98  86,95  6,05  3,16  7,27  4,12  1,86  5,79    52,57    26,49 7,06 3,54 0,88
34147086  2213,20  6,64  3,26  0,91  94,80  97,49  93,22  3,09  1,58  3,79  2,11  0,93  2,99   139,39    70,23    18,71 4,55 1,14

34146348  4257,16  6,58  3,61  0,83  96,09  98,03  94,41  2,52  1,29  3,69  1,39  0,68  1,90   269,06   150,78    33,27 7,05 1,99
34144842  12155,48  6,64  3,28  0,90  96,10  98,14  94,88  2,32  1,18  2,85  1,58  0,69  2,27   775,62   390,78   104,11    18,71 4,68
34143600  2485,68  6,63  3,32  0,89  98,71  99,38  98,29  0,76  0,39  0,95  0,52  0,23  0,77   162,71    81,98    21,84 1,26 0,32
34143483  12295,80  6,64  3,26  0,91  95,37  97,78  93,93  2,76  1,40  3,38  1,88  0,82  2,69   778,86   392,41   104,54    22,50 5,62
34143307   809,84  6,59  3,23  1,00  92,05  95,79  89,05  6,20  2,87  7,63  1,74  1,34  3,32    49,11    25,05 7,24 3,31 0,75

34139756  2686,80  6,63  3,31  0,90  98,25  99,18  97,67  1,04  0,52  1,29  0,71  0,30  1,04   175,10    88,22    23,50 1,85 0,46
34139342   478,96  6,73  3,37  0,72  90,42  94,93  88,05  6,54  3,03  7,58  3,04  2,04  4,37    29,15    15,34 3,02 2,11 0,49
34139277   809,84  6,59  3,23  1,00  92,05  95,79  89,05  6,20  2,87  7,63  1,74  1,34  3,32    49,11    25,05 7,24 3,31 0,75
34139204    95,76  6,68  3,40  0,77  88,91  93,25  86,49  7,34  4,29  8,11  3,75  2,45  5,41 5,69 3,04 0,64 0,47 0,14
34139204    95,76  6,68  3,40  0,77  88,91  93,25  86,49  7,34  4,29  8,11  3,75  2,45  5,41 5,69 3,04 0,64 0,47 0,14

34138718   961,96  6,59  3,20  1,01  90,19  94,77  86,55  7,65  3,57  9,34  2,16  1,66  4,11    57,19    29,17 8,43 4,85 1,10
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

34229478 0,27 1,09 0,24 0,21  96,92  92,79  88,83
34229473 0,25 1,03 0,22 0,20  95,70  91,22  87,75
34229175 0,12 0,49 0,11 0,10  94,58  90,74  86,40
34229172 0,08 0,33 0,07 0,06  91,73  87,60  83,55
34229164 0,12 0,49 0,11 0,10  94,58  90,74  86,40

34229150 0,38 1,43 0,49 0,22  97,13  93,29  87,92
34229147 0,11 0,40 0,14 0,06  92,02  88,29  82,75
34229137 0,11 0,42 0,14 0,06  92,67  89,01  83,26
34229136 0,37 1,40 0,48 0,22  96,89  92,99  87,71
34229135 0,11 0,40 0,14 0,06  92,02  88,29  82,75

34229134 0,37 1,40 0,48 0,22  96,89  92,99  87,71
34195226 1,23 5,01 1,08 0,98  108,95  105,67  100,42
34195225 1,51 6,17 1,33 1,21  108,96  105,61  100,48
34195224 3,76    15,32 3,30 2,99  112,01  108,57  103,58
34195223 3,13    12,74 2,74 2,49  111,85  108,48  103,38

34195222 2,18 8,90 1,92 1,74  108,36  104,74  100,02
34195221 1,86 7,60 1,64 1,48  108,08  104,52  99,70
34195220 0,45 1,85 0,40 0,36  105,96  102,76  97,38
34195219 0,42 1,73 0,37 0,34  105,84  102,65  97,26
34152189 0,91 1,37 0,51 0,40  102,68  99,19  94,94

34152186 0,62 0,93 0,35 0,27  101,77  98,38  93,93
34152184 0,91 1,37 0,51 0,40  102,68  99,19  94,94
34149662 0,60 2,44 0,53 0,48  102,32  98,64  94,03
34147425 0,59 2,41 0,52 0,47  101,27  97,38  93,07
34147086 0,76 3,10 0,67 0,60  104,64  101,14  96,23

34146348 1,30 3,89 1,04 0,67  107,23  104,35  98,45
34144842 3,13    12,74 2,74 2,49  111,85  108,48  103,38
34143600 0,21 0,86 0,19 0,17  104,57  101,45  95,94
34143483 3,76    15,32 3,30 2,99  112,01  108,57  103,58
34143307 0,62 0,93 0,35 0,27  101,77  98,38  93,93

34139756 0,31 1,26 0,27 0,25  104,98  101,81  96,38
34139342 0,26 0,98 0,33 0,15  95,38  91,48  86,18
34139277 0,62 0,93 0,35 0,27  101,77  98,38  93,93
34139204 0,06 0,24 0,08 0,04  91,69  88,27  82,66
34139204 0,06 0,24 0,08 0,04  88,68  84,90  79,85

34138718 0,91 1,37 0,51 0,40  102,68  99,19  94,94
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

34137754 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34137455 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34136493 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34136491 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34134773 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34134661 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34134660 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34134658 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34134657 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34133958 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34133804 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34133660 Touwslagersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34132949 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34132362 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34132362 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34132279 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34132278 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34131323 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34129214 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34128189 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34128187 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34126654 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34126653 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34126651 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34126650 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34126080 Hoge Rijndijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34126076 Hoge Rijndijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34125173 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124848 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34124803 Voltaweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34124799 Voltaweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124797 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124386 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34124335 Boerendijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124098 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34123814 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

34137754   926,76  6,73  3,36  0,72  89,55  94,42  86,92  7,13  3,34  8,27  3,32  2,25  4,81    55,89    29,42 5,78 4,45 1,04
34137455   148,04  6,67  3,47  0,76  94,22  96,69  92,92  3,85  2,14  4,42  1,93  1,17  2,65 9,30 4,97 1,05 0,38 0,11
34136493  1215,88  6,59  3,20  1,01  90,01  94,65  86,28  7,80  3,65  9,50  2,20  1,70  4,22    72,14    36,80    10,63 6,25 1,42
34136491   809,84  6,59  3,23  1,00  92,05  95,79  89,05  6,20  2,87  7,63  1,74  1,34  3,32    49,11    25,05 7,24 3,31 0,75
34134773   961,96  6,59  3,20  1,01  90,19  94,77  86,55  7,65  3,57  9,34  2,16  1,66  4,11    57,19    29,17 8,43 4,85 1,10

34134661  2543,40  6,63  3,31  0,90  97,97  99,04  97,32  1,21  0,61  1,49  0,82  0,36  1,18   165,29    83,28    22,19 2,04 0,51
34134660  2543,40  6,63  3,31  0,90  97,97  99,04  97,32  1,21  0,61  1,49  0,82  0,36  1,18   165,29    83,28    22,19 2,04 0,51
34134658  2492,88  6,63  3,31  0,90  98,07  99,08  97,45  1,15  0,58  1,43  0,78  0,34  1,12   162,17    81,70    21,77 1,90 0,48
34134657  2492,88  6,63  3,31  0,90  98,07  99,08  97,45  1,15  0,58  1,43  0,78  0,34  1,12   162,17    81,70    21,77 1,90 0,48
34133958  2656,80  6,58  3,26  0,99  94,33  97,04  92,08  4,42  2,03  5,49  1,25  0,93  2,42   164,98    84,16    24,31 7,73 1,76

34133804   809,84  6,59  3,23  1,00  92,05  95,79  89,05  6,20  2,87  7,63  1,74  1,34  3,32    49,11    25,05 7,24 3,31 0,75
34133660   487,24  6,66  3,19  0,92  91,09  95,63  88,39  5,30  2,76  6,47  3,61  1,61  5,13    29,54    14,88 3,96 1,72 0,43
34132949  4012,48  6,58  3,61  0,83  95,70  97,82  93,84  2,77  1,43  4,06  1,53  0,75  2,10   252,61   141,56    31,23 7,31 2,07
34132362    80,72  6,67  3,49  0,76  95,17  97,16  95,08  3,16  1,77  3,28  1,67  1,06  1,64 5,12 2,74 0,58 0,17 0,05
34132362    80,72  6,67  3,49  0,76  95,17  97,16  95,08  3,16  1,77  3,28  1,67  1,06  1,64 5,12 2,74 0,58 0,17 0,05

34132279  3716,12  6,64  3,27  0,90  95,45  97,82  94,02  2,71  1,38  3,33  1,84  0,81  2,65   235,58   118,69    31,62 6,68 1,67
34132278  3912,20  6,58  3,60  0,83  95,61  97,77  93,72  2,83  1,46  4,13  1,56  0,77  2,16   246,06   137,89    30,43 7,28 2,06
34131323   809,84  6,59  3,23  1,00  92,05  95,79  89,05  6,20  2,87  7,63  1,74  1,34  3,32    49,11    25,05 7,24 3,31 0,75
34129214  4393,12  6,58  3,60  0,83  95,56  97,76  93,66  2,86  1,47  4,17  1,58  0,77  2,17   276,19   154,78    34,15 8,26 2,33
34128189  4396,00  6,65  3,23  0,91  93,36  96,78  91,37  3,95  2,03  4,82  2,69  1,19  3,82   272,86   137,48    36,62    11,54 2,89

34128187  4779,32  6,65  3,24  0,91  93,85  97,02  91,98  3,66  1,88  4,46  2,49  1,10  3,56   298,12   150,20    40,01    11,63 2,91
34126654  4075,40  6,58  3,61  0,83  95,85  97,90  94,05  2,67  1,38  3,91  1,47  0,72  2,04   256,95   143,99    31,77 7,17 2,03
34126653  4075,40  6,58  3,61  0,83  95,85  97,90  94,05  2,67  1,38  3,91  1,47  0,72  2,04   256,95   143,99    31,77 7,17 2,03
34126651  4495,28  6,58  3,60  0,83  95,56  97,75  93,65  2,86  1,48  4,18  1,58  0,77  2,17   282,61   158,37    34,94 8,46 2,39
34126650  4495,28  6,58  3,60  0,83  95,56  97,75  93,65  2,86  1,48  4,18  1,58  0,77  2,17   282,61   158,37    34,94 8,46 2,39

34126080  3278,96  6,64  3,29  0,90  96,93  98,54  95,97  1,83  0,92  2,24  1,25  0,54  1,80   210,94   106,28    28,31 3,98 0,99
34126076  3608,12  6,64  3,28  0,90  96,46  98,31  95,36  2,11  1,06  2,58  1,44  0,62  2,06   231,04   116,40    31,01 5,05 1,26
34125173  4980,52  6,65  3,23  0,91  93,36  96,78  91,37  3,95  2,03  4,80  2,69  1,19  3,83   309,15   155,76    41,49    13,07 3,27
34124848   543,68  6,68  3,42  0,77  90,58  94,41  88,54  6,20  3,60  7,16  3,22  1,99  4,30    32,89    17,57 3,71 2,25 0,67
34124803   744,92  6,65  3,25  0,91  94,30  97,23  92,61  3,39  1,74  4,14  2,30  1,03  3,25    46,68    23,52 6,27 1,68 0,42

34124799   655,32  6,67  3,12  0,94  86,55  93,25  82,87  8,01  4,26  9,46  5,44  2,50  7,67    37,83    19,06 5,08 3,50 0,87
34124797  6446,88  6,64  3,29  0,90  97,11  98,62  96,19  1,72  0,87  2,12  1,17  0,51  1,69   415,47   209,32    55,77 7,36 1,84
34124386  2160,36  6,58  3,27  0,99  94,97  97,37  92,94  3,92  1,80  4,91  1,10  0,83  2,15   135,03    68,89    19,89 5,58 1,27
34124335  5759,80  6,64  3,29  0,90  97,21  98,68  96,33  1,66  0,83  2,05  1,13  0,49  1,62   371,58   187,21    49,87 6,34 1,58
34124098   961,96  6,59  3,20  1,01  90,19  94,77  86,55  7,65  3,57  9,34  2,16  1,66  4,11    57,19    29,17 8,43 4,85 1,10

34123814  4197,48  6,64  3,26  0,91  95,09  97,63  93,58  2,92  1,49  3,58  1,99  0,88  2,84   265,13   133,58    35,59 8,15 2,04
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

34137754 0,55 2,07 0,70 0,32  101,49  97,95  92,11
34137455 0,05 0,19 0,06 0,03  92,94  89,79  83,72
34136493 1,17 1,76 0,66 0,52  103,71  100,22  95,98
34136491 0,62 0,93 0,35 0,27  101,77  98,38  93,93
34134773 0,91 1,37 0,51 0,40  102,68  99,19  94,94

34134661 0,34 1,39 0,30 0,27  104,79  101,59  96,20
34134660 0,34 1,39 0,30 0,27  104,79  101,59  96,20
34134658 0,32 1,29 0,28 0,25  104,68  101,50  96,09
34134657 0,32 1,29 0,28 0,25  104,68  101,50  96,09
34133958 1,45 2,18 0,81 0,64  106,73  103,46  98,78

34133804 0,62 0,93 0,35 0,27  101,77  98,38  93,93
34133660 0,29 1,17 0,25 0,23  98,56  94,75  90,32
34132949 1,35 4,03 1,08 0,70  107,03  104,12  98,27
34132362 0,02 0,09 0,03 0,01  86,59  83,27  77,15
34132362 0,02 0,09 0,03 0,01  90,19  87,12  80,74

34132279 1,12 4,55 0,98 0,89  106,80  103,36  98,37
34132278 1,34 4,02 1,08 0,70  106,93  104,01  98,18
34131323 0,62 0,93 0,35 0,27  101,77  98,38  93,93
34129214 1,52 4,56 1,22 0,79  107,44  104,52  98,69
34128189 1,93 7,86 1,69 1,53  107,82  104,20  99,48

34128187 1,94 7,92 1,71 1,55  108,12  104,54  99,76
34126654 1,32 3,95 1,06 0,69  107,08  104,18  98,31
34126653 1,32 3,95 1,06 0,69  107,08  104,18  98,31
34126651 1,56 4,66 1,25 0,81  107,54  104,62  98,79
34126650 1,56 4,66 1,25 0,81  107,54  104,62  98,79

34126080 0,66 2,71 0,58 0,53  106,04  102,74  97,52
34126076 0,84 3,44 0,74 0,67  106,53  103,18  98,04
34125173 2,18 8,90 1,92 1,74  108,36  104,74  100,02
34124848 0,30 1,17 0,37 0,18  95,91  92,18  86,97
34124803 0,28 1,14 0,25 0,22  99,98  96,45  91,59

34124799 0,58 2,38 0,51 0,47  100,38  96,25  92,29
34124797 1,23 5,01 1,08 0,98  108,95  105,67  100,42
34124386 1,05 1,57 0,59 0,46  105,76  102,53  97,79
34124335 1,06 4,31 0,93 0,84  108,45  105,17  99,91
34124098 0,91 1,37 0,51 0,40  102,68  99,19  94,94

34123814 1,36 5,55 1,20 1,08  107,38  103,91  98,96
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Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

34123007 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34122792 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34122580 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34122576 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34122574 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34122573 Touwslagersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34122298 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34121853 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34121428 Boerendijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34121335 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

34121334 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34121330 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34120947 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34120539 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34120538 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34120359 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119854 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119838 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119837 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119835 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34119834 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119655 Hoge Rijndijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34119649 Hoge Rijndijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34119496 Boerendijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119202 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34119200 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34119174 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119031 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119024 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34118897 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34118893 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34118874 Boerendijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34118815 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34118524 Touwslagersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34118211 Hoge Rijndijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34118196 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
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Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

34123007  12155,48   6,64   3,28   0,90  96,10  98,14  94,88   2,32   1,18   2,85   1,58   0,69   2,27    775,62    390,78    104,11     18,71      4,68
34122792   2638,96   6,65   3,24   0,91  94,00  97,10  92,17   3,57   1,82   4,37   2,43   1,08   3,46    164,87     83,07     22,13      6,26      1,56
34122580    888,76   6,66   3,17   0,93  89,31  94,70  86,27   6,37   3,34   7,65   4,32   1,96   6,08     52,87     26,64      7,10      3,77      0,94
34122576    832,56   6,67   3,14   0,93  87,86  93,92  84,50   7,23   3,82   8,66   4,92   2,26   6,85     48,76     24,57      6,54      4,01      1,00
34122574    848,84   6,66   3,16   0,92  89,25  94,68  86,24   6,40   3,35   7,64   4,35   1,97   6,11     50,47     25,43      6,77      3,62      0,90

34122573     46,00   6,65   3,17   0,93  89,54  94,52  86,05   6,21   3,42   6,98   4,25   2,05   6,98      2,74      1,38      0,37      0,19      0,05
34122298   4396,00   6,65   3,23   0,91  93,36  96,78  91,37   3,95   2,03   4,82   2,69   1,19   3,82    272,86    137,48     36,62     11,54      2,89
34121853    868,04   6,74   3,34   0,72  88,12  93,58  85,30   8,10   3,83   9,27   3,78   2,59   5,43     51,55     27,13      5,34      4,74      1,11
34121428   5759,80   6,64   3,29   0,90  97,21  98,68  96,33   1,66   0,83   2,05   1,13   0,49   1,62    371,58    187,21     49,87      6,34      1,58
34121335    240,32   6,72   3,40   0,71  92,20  95,84  90,06   5,32   2,44   6,43   2,48   1,71   3,51     14,90      7,84      1,54      0,86      0,20

34121334    167,40   6,73   3,39   0,72  91,47  95,59  89,17   5,77   2,65   6,67   2,75   1,76   4,17     10,30      5,42      1,07      0,65      0,15
34121330    585,88   6,73   3,37   0,72  89,99  94,63  87,59   6,82   3,19   7,88   3,19   2,18   4,53     35,50     18,68      3,67      2,69      0,63
34120947   4418,56   6,58   3,60   0,83  95,26  97,59  93,22   3,06   1,58   4,47   1,69   0,83   2,31    276,93    155,19     34,24      8,89      2,51
34120539   2228,76   6,58   3,28   0,99  95,10  97,44  93,16   3,82   1,75   4,76   1,08   0,81   2,09    139,49     71,16     20,55      5,61      1,28
34120538   4773,84   6,65   3,24   0,91  94,09  97,14  92,31   3,52   1,80   4,28   2,40   1,06   3,41    298,51    150,40     40,07     11,16      2,79

34120359   2559,24   6,65   3,23   0,91  93,44  96,82  91,47   3,90   2,01   4,76   2,66   1,17   3,77    158,98     80,10     21,34      6,64      1,66
34119854  12295,80   6,64   3,26   0,91  95,37  97,78  93,93   2,76   1,40   3,38   1,88   0,82   2,69    778,86    392,41    104,54     22,50      5,62
34119838   4243,96   6,64   3,26   0,91  94,93  97,55  93,37   3,02   1,54   3,69   2,05   0,90   2,94    267,64    134,85     35,92      8,51      2,13
34119837   4243,96   6,64   3,26   0,91  94,93  97,55  93,37   3,02   1,54   3,69   2,05   0,90   2,94    267,64    134,85     35,92      8,51      2,13
34119835   3751,36   6,64   3,27   0,91  95,45  97,81  94,02   2,71   1,38   3,33   1,84   0,81   2,65    237,81    119,81     31,92      6,75      1,69

34119834   3751,36   6,64   3,27   0,91  95,45  97,81  94,02   2,71   1,38   3,33   1,84   0,81   2,65    237,81    119,81     31,92      6,75      1,69
34119655    478,96   6,73   3,37   0,72  90,42  94,93  88,05   6,54   3,03   7,58   3,04   2,04   4,37     29,15     15,34      3,02      2,11      0,49
34119649    962,48   6,74   3,35   0,72  88,89  94,02  86,15   7,57   3,56   8,80   3,53   2,42   5,05     57,63     30,34      5,97      4,91      1,15
34119496   5701,92   6,64   3,29   0,90  97,24  98,69  96,35   1,64   0,83   2,03   1,12   0,48   1,62    367,92    185,37     49,38      6,22      1,56
34119202   2656,80   6,58   3,26   0,99  94,33  97,04  92,08   4,42   2,03   5,49   1,25   0,93   2,42    164,98     84,16     24,31      7,73      1,76

34119200   2228,76   6,58   3,28   0,99  95,10  97,44  93,16   3,82   1,75   4,76   1,08   0,81   2,09    139,49     71,16     20,55      5,61      1,28
34119174  12155,48   6,64   3,28   0,90  96,10  98,14  94,88   2,32   1,18   2,85   1,58   0,69   2,27    775,62    390,78    104,11     18,71      4,68
34119031   1323,28   6,65   3,22   0,92  92,49  96,34  90,26   4,47   2,30   5,45   3,05   1,36   4,29     81,40     41,01     10,93      3,93      0,98
34119024    977,52   6,66   3,18   0,92  90,14  95,14  87,25   5,87   3,06   7,10   3,99   1,80   5,65     58,67     29,56      7,87      3,82      0,95
34118897   3962,04   6,64   3,26   0,91  95,12  97,65  93,62   2,90   1,48   3,57   1,98   0,87   2,81    250,35    126,13     33,60      7,64      1,91

34118893   3522,68   6,64   3,25   0,91  94,41  97,30  92,69   3,33   1,70   4,06   2,26   1,00   3,25    220,99    111,34     29,66      7,79      1,95
34118874   5701,92   6,64   3,29   0,90  97,24  98,69  96,35   1,64   0,83   2,03   1,12   0,48   1,62    367,92    185,37     49,38      6,22      1,56
34118815   2514,68   6,58   3,27   0,99  94,60  97,19  92,43   4,21   1,92   5,25   1,19   0,89   2,32    156,58     79,88     23,07      6,97      1,58
34118524     69,36   6,65   3,22   0,92  91,97  95,96  89,06   4,77   2,69   6,25   3,25   1,35   4,69      4,24      2,14      0,57      0,22      0,06
34118211   3291,64   6,64   3,29   0,90  96,81  98,48  95,82   1,90   0,96   2,33   1,29   0,56   1,86    211,51    106,56     28,39      4,15      1,04

34118196   1010,12   6,59   3,23   1,00  92,37  95,96  89,43   5,95   2,75   7,31   1,68   1,29   3,26     61,46     31,35      9,05      3,96      0,90
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Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

34123007 3,13    12,74 2,74 2,49  111,85  108,48  103,38
34122792 1,05 4,26 0,92 0,83  105,51  101,95  97,15
34122580 0,63 2,56 0,55 0,50  101,38  97,45  93,20
34122576 0,67 2,73 0,59 0,53  101,27  97,24  93,13
34122574 0,60 2,46 0,53 0,48  101,19  97,25  93,01

34122573 0,03 0,13 0,03 0,03  88,49  84,63  80,49
34122298 1,93 7,86 1,69 1,53  107,82  104,20  99,48
34121853 0,58 2,21 0,75 0,34  101,36  97,75  92,02
34121428 1,06 4,31 0,93 0,84  108,45  105,17  99,91
34121335 0,11 0,40 0,14 0,06  92,02  88,29  82,75

34121334 0,08 0,31 0,10 0,05  90,61  86,76  81,44
34121330 0,33 1,26 0,43 0,19  96,35  92,43  87,12
34120947 1,64 4,90 1,32 0,85  107,51  104,56  98,78
34120539 1,05 1,58 0,59 0,46  105,89  102,67  97,90
34120538 1,86 7,60 1,64 1,48  108,08  104,52  99,70

34120359 1,11 4,52 0,97 0,88  105,46  101,84  97,11
34119854 3,76    15,32 3,30 2,99  112,01  108,57  103,58
34119838 1,42 5,79 1,25 1,13  107,45  103,97  99,04
34119837 1,42 5,79 1,25 1,13  107,45  103,97  99,04
34119835 1,13 4,59 0,99 0,90  106,84  103,40  98,41

34119834 1,13 4,59 0,99 0,90  106,84  103,40  98,41
34119655 0,26 0,98 0,33 0,15  95,38  91,48  86,18
34119649 0,61 2,29 0,78 0,35  98,71  94,72  89,56
34119496 1,04 4,24 0,91 0,83  108,40  105,13  99,86
34119202 1,45 2,18 0,81 0,64  106,73  103,46  98,78

34119200 1,05 1,58 0,59 0,46  105,89  102,67  97,90
34119174 3,13    12,74 2,74 2,49  111,85  108,48  103,38
34119031 0,66 2,68 0,58 0,52  102,72  99,03  94,42
34119024 0,64 2,60 0,56 0,51  101,70  97,82  93,50
34118897 1,28 5,20 1,12 1,01  107,12  103,66  98,70

34118893 1,30 5,30 1,14 1,04  106,71  103,18  98,33
34118874 1,04 4,24 0,91 0,83  108,40  105,13  99,86
34118815 1,31 1,97 0,73 0,58  106,46  103,21  98,51
34118524 0,04 0,15 0,03 0,03  89,98  86,25  81,78
34118211 0,69 2,82 0,61 0,55  106,07  102,77  97,56

34118196 0,74 1,12 0,42 0,33  102,70  99,33  94,86
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Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

34118188 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34117216 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34117162 Wulverhorstbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34116798 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34116592 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

34116592 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34116588 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34116588 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34116582 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34116582 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

34116578 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34116578 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34116455 Hoge Rijndijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34116040 Touwslagersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34115265 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34115225 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34115223 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34115160 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34115025 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34114754 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

34114538 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34114536 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34113361 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34113322 Touwslagersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34112999 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34112530 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34112527 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34112524 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34112521 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34112372 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34112368 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34112256 Touwslagersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34112014 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34111725 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34111721 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34111719 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

34118188  4779,32  6,65  3,24  0,91  93,85  97,02  91,98  3,66  1,88  4,46  2,49  1,10  3,56   298,12   150,20    40,01    11,63 2,91
34117216  2160,36  6,58  3,27  0,99  94,97  97,37  92,94  3,92  1,80  4,91  1,10  0,83  2,15   135,03    68,89    19,89 5,58 1,27
34117162  12295,80  6,64  3,26  0,91  95,37  97,78  93,93  2,76  1,40  3,38  1,88  0,82  2,69   778,86   392,41   104,54    22,50 5,62
34116798  4349,68  6,58  3,60  0,83  95,48  97,71  93,52  2,91  1,51  4,26  1,61  0,78  2,21   273,22   153,11    33,78 8,34 2,36
34116592  8255,56  6,64  3,26  0,91  94,94  97,56  93,39  3,01  1,54  3,69  2,05  0,90  2,93   520,69   262,34    69,89    16,51 4,13

34116592  8255,56  6,64  3,26  0,91  94,94  97,56  93,39  3,01  1,54  3,69  2,05  0,90  2,93   520,69   262,34    69,89    16,51 4,13
34116588  8048,72  6,64  3,26  0,90  95,41  97,80  93,99  2,73  1,39  3,35  1,86  0,81  2,66   510,04   256,97    68,46    14,60 3,65
34116588  8048,72  6,64  3,26  0,90  95,41  97,80  93,99  2,73  1,39  3,35  1,86  0,81  2,66   510,04   256,97    68,46    14,60 3,65
34116582  8249,80  6,64  3,26  0,91  95,34  97,76  93,89  2,77  1,41  3,40  1,89  0,83  2,70   522,43   263,22    70,12    15,18 3,79
34116582  8249,80  6,64  3,26  0,91  95,34  97,76  93,89  2,77  1,41  3,40  1,89  0,83  2,70   522,43   263,22    70,12    15,18 3,79

34116578  7866,56  6,64  3,26  0,91  95,14  97,67  93,64  2,89  1,47  3,54  1,97  0,86  2,82   497,18   250,49    66,73    15,09 3,77
34116578  7866,56  6,64  3,26  0,91  95,14  97,67  93,64  2,89  1,47  3,54  1,97  0,86  2,82   497,18   250,49    66,73    15,09 3,77
34116455  3680,60  6,64  3,28  0,90  96,17  98,17  94,97  2,28  1,15  2,80  1,55  0,68  2,23   235,01   118,41    31,54 5,57 1,39
34116040    43,52  6,66  3,17  0,92  90,00  95,65  87,50  5,86  2,90  7,50  4,14  1,45  5,00 2,61 1,32 0,35 0,17 0,04
34115265  6299,52  6,64  3,28  0,90  96,36  98,26  95,21  2,17  1,10  2,66  1,48  0,64  2,13   402,97   203,03    54,09 9,07 2,27

34115225  4980,52  6,65  3,23  0,91  93,36  96,78  91,37  3,95  2,03  4,80  2,69  1,19  3,83   309,15   155,76    41,49    13,07 3,27
34115223  4773,84  6,65  3,24  0,91  94,09  97,14  92,31  3,52  1,80  4,28  2,40  1,06  3,41   298,51   150,40    40,07    11,16 2,79
34115160   961,96  6,59  3,20  1,01  90,19  94,77  86,55  7,65  3,57  9,34  2,16  1,66  4,11    57,19    29,17 8,43 4,85 1,10
34115025   790,40  6,67  3,14  0,93  87,76  93,87  84,38  7,29  3,87  8,70  4,95  2,26  6,93    46,24    23,29 6,21 3,84 0,96
34114754   962,48  6,74  3,35  0,72  88,89  94,02  86,15  7,57  3,56  8,80  3,53  2,42  5,05    57,63    30,34 5,97 4,91 1,15

34114538  3751,36  6,64  3,27  0,91  95,45  97,81  94,02  2,71  1,38  3,33  1,84  0,81  2,65   237,81   119,81    31,92 6,75 1,69
34114536  4243,96  6,64  3,26  0,91  94,93  97,55  93,37  3,02  1,54  3,69  2,05  0,90  2,94   267,64   134,85    35,92 8,51 2,13
34113361   670,76  6,73  3,37  0,72  90,23  94,78  87,73  6,67  3,09  7,69  3,10  2,12  4,57    40,74    21,44 4,22 3,01 0,70
34113322   529,88  6,66  3,18  0,92  90,48  95,32  87,70  5,67  2,96  6,76  3,85  1,72  5,53    31,92    16,08 4,28 2,00 0,50
34112999  1318,32  6,66  3,15  0,93  88,47  94,25  85,21  6,86  3,63  8,25  4,67  2,12  6,54    77,72    39,16    10,43 6,03 1,51

34112530   166,48  6,66  3,21  0,91  91,79  95,88  89,47  4,87  2,62  5,92  3,34  1,50  4,61    10,17 5,12 1,36 0,54 0,14
34112527   298,76  6,68  3,07  0,94  83,27  91,38  79,08  9,97  5,45  11,70  6,76  3,16  9,22    16,62 8,38 2,23 1,99 0,50
34112524   166,56  6,65  3,22  0,91  92,42  96,27  90,13  4,51  2,43  5,26  3,07  1,31  4,61    10,24 5,16 1,37 0,50 0,13
34112521   399,96  6,67  3,13  0,93  87,14  93,53  83,65  7,65  4,07  9,12  5,21  2,40  7,24    23,24    11,71 3,12 2,04 0,51
34112372  2160,36  6,58  3,27  0,99  94,97  97,37  92,94  3,92  1,80  4,91  1,10  0,83  2,15   135,03    68,89    19,89 5,58 1,27

34112368  2514,68  6,58  3,27  0,99  94,60  97,19  92,43  4,21  1,92  5,25  1,19  0,89  2,32   156,58    79,88    23,07 6,97 1,58
34112256    54,36  6,64  3,24  0,92  93,91  97,16  92,00  3,60  1,70  4,00  2,49  1,14  4,00 3,39 1,71 0,46 0,13 0,03
34112014  1676,52  6,66  3,19  0,92  90,65  95,40  87,90  5,56  2,90  6,73  3,79  1,70  5,37   101,16    50,97    13,58 6,21 1,55
34111725  2213,20  6,64  3,26  0,91  94,80  97,49  93,22  3,09  1,58  3,79  2,11  0,93  2,99   139,39    70,23    18,71 4,55 1,14
34111721  2656,80  6,58  3,26  0,99  94,33  97,04  92,08  4,42  2,03  5,49  1,25  0,93  2,42   164,98    84,16    24,31 7,73 1,76

34111719  2638,96  6,65  3,24  0,91  94,00  97,10  92,17  3,57  1,82  4,37  2,43  1,08  3,46   164,87    83,07    22,13 6,26 1,56
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

34118188 1,94 7,92 1,71 1,55  108,12  104,54  99,76
34117216 1,05 1,57 0,59 0,46  105,76  102,53  97,79
34117162 3,76    15,32 3,30 2,99  112,01  108,57  103,58
34116798 1,54 4,60 1,23 0,80  107,41  104,48  98,67
34116592 2,76    11,24 2,42 2,19  106,79  102,94  98,57

34116592 2,76    11,24 2,42 2,19  106,79  102,94  98,57
34116588 2,44 9,94 2,14 1,94  106,56  102,77  98,30
34116588 2,44 9,94 2,14 1,94  106,56  102,77  98,30
34116582 2,54    10,34 2,23 2,02  106,68  102,89  98,43
34116582 2,54    10,34 2,23 2,02  106,68  102,89  98,43

34116578 2,52    10,28 2,21 2,01  106,53  102,71  98,29
34116578 2,52    10,28 2,21 2,01  106,53  102,71  98,29
34116455 0,93 3,79 0,82 0,74  106,66  103,28  98,18
34116040 0,03 0,12 0,02 0,02  88,21  84,21  79,88
34115265 1,51 6,17 1,33 1,21  108,96  105,61  100,48

34115225 2,18 8,90 1,92 1,74  108,36  104,74  100,02
34115223 1,86 7,60 1,64 1,48  108,08  104,52  99,70
34115160 0,91 1,37 0,51 0,40  102,68  99,19  94,94
34115025 0,64 2,61 0,56 0,51  101,05  97,01  92,92
34114754 0,61 2,29 0,78 0,35  98,71  94,72  89,56

34114538 1,13 4,59 0,99 0,90  106,84  103,40  98,41
34114536 1,42 5,79 1,25 1,13  107,45  103,97  99,04
34113361 0,37 1,40 0,48 0,22  96,89  92,99  87,71
34113322 0,33 1,36 0,29 0,27  99,00  95,14  90,78
34112999 1,01 4,10 0,88 0,80  103,20  99,20  95,05

34112530 0,09 0,37 0,08 0,07  93,81  90,07  85,50
34112527 0,33 1,35 0,29 0,26  97,31  93,00  89,28
34112524 0,08 0,34 0,07 0,07  93,73  90,03  85,44
34112521 0,34 1,39 0,30 0,27  98,17  94,09  90,05
34112372 1,05 1,57 0,59 0,46  105,76  102,53  97,79

34112368 1,31 1,97 0,73 0,58  106,46  103,21  98,51
34112256 0,02 0,09 0,02 0,02  88,67  85,08  80,41
34112014 1,04 4,23 0,91 0,83  103,98  100,14  95,76
34111725 0,76 3,10 0,67 0,60  104,64  101,14  96,23
34111721 1,45 2,18 0,81 0,64  106,73  103,46  98,78

34111719 1,05 4,26 0,92 0,83  105,51  101,95  97,15
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

34111717 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34111345 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34111340 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34110886 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34110883 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34110879 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34110877 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34110876 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34110588 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34110582 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34109418 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34108795 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34108048 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34107902 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

34111717  2228,76  6,58  3,28  0,99  95,10  97,44  93,16  3,82  1,75  4,76  1,08  0,81  2,09   139,49    71,16    20,55 5,61 1,28
34111345  2485,68  6,63  3,32  0,89  98,71  99,38  98,29  0,76  0,39  0,95  0,52  0,23  0,77   162,71    81,98    21,84 1,26 0,32
34111340  2686,80  6,63  3,31  0,90  98,25  99,18  97,67  1,04  0,52  1,29  0,71  0,30  1,04   175,10    88,22    23,50 1,85 0,46
34110886   858,92  6,66  3,17  0,92  89,95  95,05  87,14  5,98  3,12  7,19  4,07  1,83  5,67    51,45    25,92 6,91 3,42 0,85
34110883  1010,12  6,59  3,23  1,00  92,37  95,96  89,43  5,95  2,75  7,31  1,68  1,29  3,26    61,46    31,35 9,05 3,96 0,90

34110879  1187,32  6,65  3,22  0,92  92,53  96,34  90,25  4,45  2,30  5,43  3,03  1,36  4,32    73,06    36,81 9,81 3,51 0,88
34110877  1215,88  6,59  3,20  1,01  90,01  94,65  86,28  7,80  3,65  9,50  2,20  1,70  4,22    72,14    36,80    10,63 6,25 1,42
34110876   576,68  6,68  3,43  0,77  91,17  94,74  89,19  5,82  3,39  6,76  3,01  1,87  4,05    35,10    18,75 3,96 2,24 0,67
34110588  4779,32  6,65  3,24  0,91  93,85  97,02  91,98  3,66  1,88  4,46  2,49  1,10  3,56   298,12   150,20    40,01    11,63 2,91
34110582  4396,00  6,65  3,23  0,91  93,36  96,78  91,37  3,95  2,03  4,82  2,69  1,19  3,82   272,86   137,48    36,62    11,54 2,89

34109418  2514,68  6,58  3,27  0,99  94,60  97,19  92,43  4,21  1,92  5,25  1,19  0,89  2,32   156,58    79,88    23,07 6,97 1,58
34108795  12295,80  6,64  3,26  0,91  95,37  97,78  93,93  2,76  1,40  3,38  1,88  0,82  2,69   778,86   392,41   104,54    22,50 5,62
34108048  2147,12  6,65  3,22  0,91  92,47  96,32  90,22  4,48  2,32  5,45  3,05  1,36  4,33   132,05    66,53    17,72 6,40 1,60
34107902   159,96  6,68  3,41  0,77  89,90  93,96  87,80  6,64  3,85  7,32  3,46  2,20  4,88 9,61 5,13 1,08 0,71 0,21
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2023)
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03a Rembrandtbrug - model 2023
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

34111717 1,05 1,58 0,59 0,46  105,89  102,67  97,90
34111345 0,21 0,86 0,19 0,17  104,57  101,45  95,94
34111340 0,31 1,26 0,27 0,25  104,98  101,81  96,38
34110886 0,57 2,33 0,50 0,45  101,16  97,27  92,95
34110883 0,74 1,12 0,42 0,33  102,70  99,33  94,86

34110879 0,59 2,39 0,52 0,47  102,24  98,56  93,95
34110877 1,17 1,76 0,66 0,52  103,71  100,22  95,98
34110876 0,30 1,16 0,37 0,18  96,04  92,37  87,10
34110588 1,94 7,92 1,71 1,55  108,12  104,54  99,76
34110582 1,93 7,86 1,69 1,53  107,82  104,20  99,48

34109418 1,31 1,97 0,73 0,58  106,46  103,21  98,51
34108795 3,76    15,32 3,30 2,99  112,01  108,57  103,58
34108048 1,07 4,36 0,94 0,85  104,82  101,13  96,52
34107902 0,09 0,37 0,12 0,06  93,81  90,42  84,72
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2036
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03b Rembrandtbrug - plan 2036
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

34229325 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229322 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229313 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229300 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229300 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

34229299 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229299 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229298 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229255 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229254 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34229231 Touwslagersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229225 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229222 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229210 Touwslagersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229188 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34229185 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229172 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229169 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229165 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229164 Kuipersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34229159 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229156 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229150 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229147 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229137 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34229136 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229120 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229117 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229081 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229075 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34229066 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229063 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34229029 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229029 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229028 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

34229028 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

26-5-2021 15:07:54Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2036
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03b Rembrandtbrug - plan 2036
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

34229325  3998,80  6,58  3,59  0,83  94,44  97,16  92,09  3,59  1,86  5,21  1,98  0,98  2,70   248,56   139,29    30,73 9,44 2,67
34229322  4682,24  6,64  3,26  0,91  94,89  97,55  93,31  3,04  1,55  3,72  2,07  0,91  2,97   295,18   148,72    39,62 9,45 2,36
34229313  5281,68  6,65  3,24  0,91  93,63  96,91  91,71  3,79  1,95  4,61  2,58  1,14  3,68   328,73   165,62    44,12    13,31 3,33
34229300  6931,68  6,65  3,24  0,91  94,08  97,14  92,27  3,52  1,81  4,30  2,40  1,06  3,43   433,40   218,36    58,17    16,23 4,06
34229300  6931,68  6,65  3,24  0,91  94,08  97,14  92,27  3,52  1,81  4,30  2,40  1,06  3,43   433,40   218,36    58,17    16,23 4,06

34229299  6591,32  6,65  3,24  0,91  94,16  97,18  92,39  3,48  1,78  4,24  2,37  1,04  3,37   412,45   207,80    55,36    15,23 3,81
34229299  6591,32  6,65  3,24  0,91  94,16  97,18  92,39  3,48  1,78  4,24  2,37  1,04  3,37   412,45   207,80    55,36    15,23 3,81
34229298  7277,84  6,64  3,25  0,91  94,41  97,30  92,69  3,33  1,70  4,07  2,26  1,00  3,24   456,57   230,03    61,28    16,09 4,02
34229255  4335,60  6,64  3,25  0,91  94,41  97,30  92,71  3,33  1,70  4,06  2,26  0,99  3,22   272,00   137,04    36,51 9,58 2,40
34229254  5968,24  6,65  3,24  0,91  94,00  97,10  92,17  3,57  1,83  4,37  2,43  1,08  3,46   372,85   187,85    50,04    14,17 3,54

34229231 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34229225  3641,28  6,58  3,59  0,83  94,59  97,24  92,30  3,48  1,81  5,07  1,92  0,95  2,63   226,69   127,03    28,03 8,35 2,36
34229222  3998,80  6,58  3,59  0,83  94,44  97,16  92,09  3,59  1,86  5,21  1,98  0,98  2,70   248,56   139,29    30,73 9,44 2,67
34229210 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34229188  4159,88  6,58  3,59  0,83  94,53  97,21  92,22  3,52  1,83  5,13  1,94  0,96  2,65   258,82   145,04    32,00 9,65 2,73

34229185  3641,28  6,58  3,59  0,83  94,59  97,24  92,30  3,48  1,81  5,07  1,92  0,95  2,63   226,69   127,03    28,03 8,35 2,36
34229172    73,48  6,64  3,25  0,91  93,85  96,65  92,54  3,69  2,09  4,48  2,46  1,26  2,99 4,58 2,31 0,62 0,18 0,05
34229169   743,28  6,66  3,15  0,93  88,53  94,28  85,36  6,82  3,59  8,12  4,64  2,13  6,52    43,85    22,09 5,89 3,38 0,84
34229165   366,76  6,67  3,09  0,94  85,09  92,42  81,16  8,86  4,76  10,43  6,05  2,82  8,41    20,83    10,49 2,80 2,17 0,54
34229164   448,80  6,66  3,19  0,92  91,06  95,60  88,38  5,32  2,79  6,54  3,62  1,61  5,08    27,20    13,70 3,65 1,59 0,40

34229159  3405,16  6,58  3,59  0,83  94,93  97,43  92,77  3,27  1,69  4,76  1,80  0,88  2,47   212,71   119,20    26,30 7,33 2,07
34229156  4159,88  6,58  3,59  0,83  94,53  97,21  92,22  3,52  1,83  5,13  1,94  0,96  2,65   258,82   145,04    32,00 9,65 2,73
34229150    66,48  6,71  3,49  0,69  97,98  99,14  97,83  1,35  0,43  2,17  0,67  0,43 -- 4,37 2,30 0,45 0,06 0,01
34229147 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34229137    60,28  6,70  3,50  0,70  98,51  99,05  97,62  0,99  0,47  2,38  0,50  0,47 -- 3,98 2,09 0,41 0,04 0,01

34229136 0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34229120   196,32  6,67  3,45  0,76  92,82  95,87  91,33  4,73  2,65  5,33  2,44  1,47  3,33    12,16 6,50 1,37 0,62 0,18
34229117   271,44  6,67  3,45  0,77  92,55  95,52  90,87  4,91  2,88  5,77  2,54  1,60  3,37    16,76 8,95 1,89 0,89 0,27
34229081  5559,52  6,64  3,25  0,91  94,45  97,32  92,75  3,30  1,69  4,04  2,25  0,99  3,21   348,93   175,80    46,83    12,19 3,05
34229075  3405,16  6,58  3,59  0,83  94,93  97,43  92,77  3,27  1,69  4,76  1,80  0,88  2,47   212,71   119,20    26,30 7,33 2,07

34229066   280,84  6,67  3,46  0,77  93,43  96,19  92,09  4,32  2,47  5,12  2,24  1,34  2,79    17,50 9,35 1,98 0,81 0,24
34229063  4619,64  6,64  3,26  0,91  95,25  97,72  93,78  2,83  1,44  3,47  1,92  0,84  2,75   292,28   147,26    39,23 8,67 2,17
34229029  6820,92  6,64  3,25  0,91  94,57  97,38  92,90  3,23  1,65  3,96  2,20  0,97  3,15   428,59   215,93    57,53    14,65 3,66
34229029  6820,92  6,64  3,25  0,91  94,57  97,38  92,90  3,23  1,65  3,96  2,20  0,97  3,15   428,59   215,93    57,53    14,65 3,66
34229028  6422,72  6,64  3,26  0,91  94,88  97,54  93,30  3,04  1,55  3,73  2,07  0,91  2,97   404,86   203,98    54,34    12,99 3,25

34229028  6422,72  6,64  3,26  0,91  94,88  97,54  93,30  3,04  1,55  3,73  2,07  0,91  2,97   404,86   203,98    54,34    12,99 3,25
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2036
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03b Rembrandtbrug - plan 2036
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

34229325 1,74 5,20 1,40 0,90  107,18  104,17  98,50
34229322 1,58 6,43 1,38 1,26  107,88  104,39  99,48
34229313 2,22 9,06 1,95 1,77  108,58  104,98  100,23
34229300 2,71    11,05 2,38 2,16  106,25  102,29  98,08
34229300 2,71    11,05 2,38 2,16  106,25  102,29  98,08

34229299 2,54    10,37 2,23 2,02  106,01  102,06  97,83
34229299 2,54    10,37 2,23 2,02  106,01  102,06  97,83
34229298 2,69    10,95 2,36 2,14  106,38  102,46  98,19
34229255 1,60 6,52 1,40 1,27  107,61  104,08  99,23
34229254 2,37 9,65 2,08 1,88  109,06  105,49  100,69

34229231 -- -- -- -- -- -- --
34229225 1,54 4,61 1,24 0,80  106,76  103,76  98,07
34229222 1,74 5,20 1,40 0,90  107,18  104,17  98,50
34229210 -- -- -- -- -- -- --
34229188 1,78 5,32 1,43 0,92  107,35  104,34  98,66

34229185 1,54 4,61 1,24 0,80  106,76  103,76  98,07
34229172 0,03 0,12 0,03 0,02  89,98  86,48  81,52
34229169 0,56 2,30 0,50 0,45  100,70  96,71  92,54
34229165 0,36 1,48 0,32 0,29  98,02  93,80  89,96
34229164 0,27 1,08 0,23 0,21  98,20  94,39  89,97

34229159 1,35 4,04 1,08 0,70  106,42  103,44  97,71
34229156 1,78 5,32 1,43 0,92  107,35  104,34  98,66
34229150 0,01 0,03 0,01 --  88,98  86,00  79,04
34229147 -- -- -- -- -- -- --
34229137 0,01 0,02 0,01 --  88,48  85,60  78,66

34229136 -- -- -- -- -- -- --
34229120 0,08 0,32 0,10 0,05  91,01  87,43  81,97
34229117 0,12 0,46 0,15 0,07  95,79  92,56  86,62
34229081 2,04 8,30 1,79 1,62  108,69  105,16  100,30
34229075 1,35 4,04 1,08 0,70  106,42  103,44  97,71

34229066 0,11 0,42 0,13 0,06  95,83  92,62  86,60
34229063 1,45 5,90 1,27 1,15  107,78  104,32  99,34
34229029 2,45 9,97 2,15 1,95  106,06  102,16  97,86
34229029 2,45 9,97 2,15 1,95  106,06  102,16  97,86
34229028 2,17 8,84 1,90 1,73  105,71  101,86  97,50

34229028 2,17 8,84 1,90 1,73  105,71  101,86  97,50
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2036
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03b Rembrandtbrug - plan 2036
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

34229027 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229027 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229026 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229026 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229005 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34229004 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34229000 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195226 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195225 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195224 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34195223 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195222 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195221 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195220 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34195219 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34152184 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34149662 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34147425 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34147086 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34146348 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34144842 Wulverhorstbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34143600 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34143483 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34143307 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34139756 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34139342 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34139277 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34138718 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34136493 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34136491 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34135460 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34134856 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34134773 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34134661 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34134660 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34134658 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2036
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Model: 03b Rembrandtbrug - plan 2036
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

34229027   6414,00   6,64   3,26   0,91  94,85  97,52  93,26   3,06   1,56   3,75   2,09   0,91   2,99    404,17    203,63     54,25     13,06      3,26
34229027   6414,00   6,64   3,26   0,91  94,85  97,52  93,26   3,06   1,56   3,75   2,09   0,91   2,99    404,17    203,63     54,25     13,06      3,26
34229026   7131,52   6,64   3,25   0,91  94,61  97,40  92,96   3,20   1,63   3,92   2,18   0,96   3,12    448,32    225,88     60,17     15,18      3,79
34229026   7131,52   6,64   3,25   0,91  94,61  97,40  92,96   3,20   1,63   3,92   2,18   0,96   3,12    448,32    225,88     60,17     15,18      3,79
34229005   5248,80   6,64   3,25   0,91  94,39  97,29  92,66   3,34   1,71   4,09   2,27   1,00   3,25    329,20    165,86     44,19     11,65      2,91

34229004    191,40   6,67   3,45   0,77  92,17  95,30  90,48   5,17   3,03   6,12   2,66   1,67   3,40     11,77      6,29      1,33      0,66      0,20
34229000   4221,48   6,64   3,27   0,90  95,80  97,99  94,50   2,50   1,27   3,07   1,70   0,75   2,44    268,55    135,30     36,05      7,01      1,75
34195226   5300,24   6,63   3,30   0,90  97,76  98,94  97,06   1,33   0,67   1,64   0,90   0,39   1,30    343,78    173,20     46,14      4,68      1,17
34195225   5813,28   6,64   3,29   0,90  96,86  98,50  95,85   1,87   0,94   2,31   1,27   0,55   1,83    373,71    188,28     50,16      7,22      1,80
34195224  13147,32   6,64   3,27   0,90  95,65  97,91  94,30   2,59   1,31   3,17   1,76   0,77   2,52    835,15    420,77    112,10     22,59      5,65

34195223  12897,48   6,64   3,28   0,90  96,24  98,20  95,06   2,24   1,13   2,75   1,52   0,66   2,19    824,06    415,18    110,61     19,18      4,79
34195222   6108,04   6,65   3,24   0,91  93,91  97,05  92,05   3,62   1,86   4,43   2,47   1,09   3,53    381,25    192,08     51,17     14,71      3,68
34195221   6419,52   6,64   3,25   0,91  94,52  97,36  92,85   3,26   1,66   3,98   2,22   0,98   3,17    403,19    203,14     54,12     13,90      3,47
34195220   3490,64   6,63   3,31   0,90  98,13  99,11  97,54   1,11   0,56   1,38   0,76   0,33   1,09    227,20    114,47     30,50      2,58      0,65
34195219   3442,28   6,63   3,31   0,90  98,14  99,12  97,54   1,10   0,55   1,36   0,75   0,32   1,10    224,09    112,90     30,08      2,52      0,63

34152184    912,40   6,59   3,20   1,01  90,32  94,83  86,67   7,55   3,52   9,21   2,13   1,64   4,12     54,32     27,71      8,00      4,54      1,03
34149662   1124,76   6,65   3,22   0,91  92,87  96,55  90,75   4,24   2,18   5,16   2,89   1,27   4,09     69,47     35,00      9,32      3,17      0,79
34147425    865,88   6,66   3,17   0,93  89,78  94,94  86,77   6,07   3,20   7,37   4,14   1,86   5,87     51,77     26,08      6,95      3,50      0,88
34147086   3217,80   6,65   3,23   0,91  93,35  96,77  91,34   3,96   2,04   4,81   2,69   1,19   3,85    199,70    100,62     26,80      8,47      2,12
34146348   4330,32   6,58   3,60   0,83  95,31  97,63  93,30   3,02   1,56   4,42   1,67   0,81   2,28    271,55    152,17     33,58      8,61      2,43

34144842  12897,48   6,64   3,28   0,90  96,24  98,20  95,06   2,24   1,13   2,75   1,52   0,66   2,19    824,06    415,18    110,61     19,18      4,79
34143600   2654,32   6,63   3,32   0,89  98,81  99,44  98,40   0,71   0,35   0,89   0,48   0,20   0,72    173,91     87,62     23,34      1,25      0,31
34143483  13147,32   6,64   3,27   0,90  95,65  97,91  94,30   2,59   1,31   3,17   1,76   0,77   2,52    835,15    420,77    112,10     22,59      5,65
34143307    795,64   6,59   3,23   1,00  92,27  95,92  89,35   6,03   2,80   7,39   1,70   1,28   3,26     48,36     24,67      7,13      3,16      0,72
34139756   2889,28   6,63   3,31   0,90  98,44  99,27  97,91   0,92   0,46   1,16   0,63   0,27   0,93    188,64     95,04     25,32      1,77      0,44

34139342    254,56   6,74   3,34   0,72  88,51  93,89  85,33   7,81   3,64   9,24   3,67   2,47   5,43     15,18      7,99      1,57      1,34      0,31
34139277    795,64   6,59   3,23   1,00  92,27  95,92  89,35   6,03   2,80   7,39   1,70   1,28   3,26     48,36     24,67      7,13      3,16      0,72
34138718    912,40   6,59   3,20   1,01  90,32  94,83  86,67   7,55   3,52   9,21   2,13   1,64   4,12     54,32     27,71      8,00      4,54      1,03
34136493   1170,68   6,59   3,20   1,01  90,41  94,88  86,82   7,48   3,49   9,12   2,11   1,63   4,05     69,76     35,59     10,28      5,77      1,31
34136491    795,64   6,59   3,23   1,00  92,27  95,92  89,35   6,03   2,80   7,39   1,70   1,28   3,26     48,36     24,67      7,13      3,16      0,72

34135460   2889,28   6,63   3,31   0,90  98,44  99,27  97,91   0,92   0,46   1,16   0,63   0,27   0,93    188,64     95,04     25,32      1,77      0,44
34134856    795,64   6,59   3,23   1,00  92,27  95,92  89,35   6,03   2,80   7,39   1,70   1,28   3,26     48,36     24,67      7,13      3,16      0,72
34134773    912,40   6,59   3,20   1,01  90,32  94,83  86,67   7,55   3,52   9,21   2,13   1,64   4,12     54,32     27,71      8,00      4,54      1,03
34134661   2674,36   6,63   3,31   0,90  98,15  99,12  97,54   1,10   0,55   1,38   0,75   0,33   1,09    174,11     87,72     23,37      1,95      0,49
34134660   2674,36   6,63   3,31   0,90  98,15  99,12  97,54   1,10   0,55   1,38   0,75   0,33   1,09    174,11     87,72     23,37      1,95      0,49

34134658   2648,84   6,63   3,31   0,90  98,17  99,13  97,60   1,09   0,55   1,35   0,74   0,32   1,05    172,49     86,91     23,15      1,91      0,48
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Groep: (hoofdgroep)
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Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

34229027      2,18      8,89      1,91      1,74  105,72  101,86   97,50
34229027      2,18      8,89      1,91      1,74  105,72  101,86   97,50
34229026      2,54     10,34      2,23      2,02  106,24  102,35   98,04
34229026      2,54     10,34      2,23      2,02  106,24  102,35   98,04
34229005      1,95      7,93      1,71      1,55  108,45  104,91  100,07

34229004      0,09      0,34      0,11      0,05   91,04   87,46   82,02
34229000      1,17      4,77      1,03      0,93  107,31  103,90   98,85
34195226      0,78      3,18      0,69      0,62  108,00  104,79   99,43
34195225      1,21      4,91      1,06      0,96  108,54  105,23  100,03
34195224      3,77     15,38      3,31      3,00  112,26  108,84  103,81

34195223      3,20     13,05      2,81      2,55  112,09  108,73  103,61
34195222      2,46     10,01      2,16      1,96  109,17  105,60  100,81
34195221      2,32      9,46      2,04      1,85  109,30  105,78  100,91
34195220      0,43      1,76      0,38      0,34  106,13  102,95   97,53
34195219      0,42      1,72      0,37      0,34  106,07  102,89   97,48

34152184      0,85      1,28      0,48      0,38  102,44   98,96   94,70
34149662      0,53      2,16      0,46      0,42  101,96   98,30   93,64
34147425      0,59      2,39      0,51      0,47  101,22   97,31   93,04
34147086      1,41      5,76      1,24      1,13  106,46  102,84   98,13
34146348      1,59      4,75      1,27      0,82  107,41  104,47   98,68

34144842      3,20     13,05      2,81      2,55  112,09  108,73  103,61
34143600      0,21      0,85      0,18      0,17  104,83  101,73   96,20
34143483      3,77     15,38      3,31      3,00  112,26  108,84  103,81
34143307      0,59      0,89      0,33      0,26  101,67   98,29   93,83
34139756      0,30      1,21      0,26      0,24  105,26  102,12   96,65

34139342      0,17      0,63      0,21      0,10   95,99   92,39   86,70
34139277      0,59      0,89      0,33      0,26  101,67   98,29   93,83
34138718      0,85      1,28      0,48      0,38  102,44   98,96   94,70
34136493      1,08      1,63      0,61      0,48  103,51  100,04   95,76
34136491      0,59      0,89      0,33      0,26  101,67   98,29   93,83

34135460      0,30      1,21      0,26      0,24  105,26  102,12   96,65
34134856      0,59      0,89      0,33      0,26  101,67   98,29   93,83
34134773      0,85      1,28      0,48      0,38  102,44   98,96   94,70
34134661      0,33      1,33      0,29      0,26  104,97  101,79   96,38
34134660      0,33      1,33      0,29      0,26  104,97  101,79   96,38

34134658      0,32      1,30      0,28      0,25  104,93  101,75   96,33
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Naam Omschr. ISO_H Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

34134657 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34133958 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34133804 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34132949 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34132278 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34131323 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34129214 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34128189 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34128187 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34126654 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34126653 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34126651 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34126650 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34126080 Hoge Rijndijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34126076 Hoge Rijndijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34125173 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124848 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124803 Voltaweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124799 Voltaweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124797 Waardsebaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34124442 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124440 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124386 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34124335 Boerendijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34124098 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34123808 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34123007 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34122792 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34122298 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34121806 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

34121428 Boerendijk 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34121335 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34121334 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34121330 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34120947 Rembrandtlaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34120539 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
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Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

34134657   2648,84   6,63   3,31   0,90  98,17  99,13  97,60   1,09   0,55   1,35   0,74   0,32   1,05    172,49     86,91     23,15      1,91      0,48
34133958   3569,88   6,58   3,26   1,00  93,73  96,71  91,26   4,89   2,25   6,07   1,38   1,04   2,67    220,31    112,39     32,46     11,49      2,61
34133804    795,64   6,59   3,23   1,00  92,27  95,92  89,35   6,03   2,80   7,39   1,70   1,28   3,26     48,36     24,67      7,13      3,16      0,72
34132949   4708,16   6,58   3,60   0,83  95,30  97,62  93,28   3,03   1,56   4,42   1,67   0,82   2,30    295,20    165,43     36,50      9,39      2,65
34132278   4863,28   6,58   3,60   0,83  95,42  97,68  93,46   2,95   1,52   4,31   1,63   0,80   2,23    305,30    171,09     37,75      9,45      2,67

34131323    795,64   6,59   3,23   1,00  92,27  95,92  89,35   6,03   2,80   7,39   1,70   1,28   3,26     48,36     24,67      7,13      3,16      0,72
34129214   3516,88   6,58   3,61   0,83  95,75  97,85  93,90   2,74   1,41   4,01   1,51   0,74   2,09    221,50    124,13     27,39      6,34      1,79
34128189   5281,68   6,65   3,24   0,91  93,63  96,91  91,71   3,79   1,95   4,61   2,58   1,14   3,68    328,73    165,62     44,12     13,31      3,33
34128187   5968,24   6,65   3,24   0,91  94,00  97,10  92,17   3,57   1,83   4,37   2,43   1,08   3,46    372,85    187,85     50,04     14,17      3,54
34126654   4218,44   6,58   3,60   0,83  95,09  97,51  92,99   3,16   1,63   4,62   1,74   0,86   2,39    263,95    147,92     32,64      8,78      2,48

34126653   4218,44   6,58   3,60   0,83  95,09  97,51  92,99   3,16   1,63   4,62   1,74   0,86   2,39    263,95    147,92     32,64      8,78      2,48
34126651   3798,68   6,58   3,61   0,83  95,90  97,92  94,12   2,64   1,36   3,88   1,46   0,71   2,00    239,62    134,28     29,63      6,60      1,87
34126650   3798,68   6,58   3,61   0,83  95,90  97,92  94,12   2,64   1,36   3,88   1,46   0,71   2,00    239,62    134,28     29,63      6,60      1,87
34126080   2077,92   6,64   3,29   0,90  97,16  98,66  96,25   1,69   0,85   2,09   1,15   0,50   1,66    133,98     67,50     17,98      2,33      0,58
34126076   2157,08   6,64   3,28   0,90  96,28  98,23  95,12   2,21   1,12   2,72   1,51   0,65   2,16    137,88     69,47     18,51      3,17      0,79

34125173   6108,04   6,65   3,24   0,91  93,91  97,05  92,05   3,62   1,86   4,43   2,47   1,09   3,53    381,25    192,08     51,17     14,71      3,68
34124848    391,92   6,68   3,43   0,77  91,17  94,80  89,37   5,81   3,35   6,64   3,02   1,86   3,99     23,86     12,75      2,69      1,52      0,45
34124803    761,88   6,64   3,25   0,91  94,59  97,38  92,92   3,22   1,66   3,90   2,19   0,97   3,18     47,88     24,12      6,43      1,63      0,41
34124799    660,68   6,67   3,14   0,93  87,51  93,73  84,07   7,42   3,96   8,94   5,06   2,32   6,99     38,55     19,42      5,17      3,27      0,82
34124797   5300,24   6,63   3,30   0,90  97,76  98,94  97,06   1,33   0,67   1,64   0,90   0,39   1,30    343,78    173,20     46,14      4,68      1,17

34124442    254,56   6,74   3,34   0,72  88,51  93,89  85,33   7,81   3,64   9,24   3,67   2,47   5,43     15,18      7,99      1,57      1,34      0,31
34124440    309,72   6,74   3,31   0,73  86,45  92,59  83,11   9,24   4,39  10,67   4,31   3,02   6,22     18,06      9,50      1,87      1,93      0,45
34124386   3142,00   6,58   3,25   1,00  93,56  96,61  91,03   5,03   2,31   6,22   1,42   1,08   2,74    193,55     98,74     28,52     10,40      2,36
34124335   4605,60   6,63   3,30   0,90  97,89  99,00  97,22   1,25   0,63   1,55   0,85   0,37   1,23    299,09    150,69     40,15      3,83      0,96
34124098    912,40   6,59   3,20   1,01  90,32  94,83  86,67   7,55   3,52   9,21   2,13   1,64   4,12     54,32     27,71      8,00      4,54      1,03

34123808    309,72   6,74   3,31   0,73  86,45  92,59  83,11   9,24   4,39  10,67   4,31   3,02   6,22     18,06      9,50      1,87      1,93      0,45
34123007  12897,48   6,64   3,28   0,90  96,24  98,20  95,06   2,24   1,13   2,75   1,52   0,66   2,19    824,06    415,18    110,61     19,18      4,79
34122792   3547,12   6,65   3,23   0,91  93,36  96,78  91,34   3,95   2,03   4,82   2,69   1,19   3,83    220,17    110,93     29,55      9,31      2,33
34122298   5281,68   6,65   3,24   0,91  93,63  96,91  91,71   3,79   1,95   4,61   2,58   1,14   3,68    328,73    165,62     44,12     13,31      3,33
34121806    191,40   6,67   3,45   0,77  92,17  95,30  90,48   5,17   3,03   6,12   2,66   1,67   3,40     11,77      6,29      1,33      0,66      0,20

34121428   4605,60   6,63   3,30   0,90  97,89  99,00  97,22   1,25   0,63   1,55   0,85   0,37   1,23    299,09    150,69     40,15      3,83      0,96
34121335      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34121334     95,64   6,72   3,41   0,71  92,53  96,01  91,18   5,13   2,45   5,88   2,33   1,53   2,94      5,95      3,13      0,62      0,33      0,08
34121330     82,96   6,71   3,44   0,71  93,90  96,84  91,53   4,13   1,75   5,08   1,97   1,40   3,39      5,23      2,76      0,54      0,23      0,05
34120947   4444,96   6,58   3,61   0,83  95,94  97,95  94,19   2,61   1,35   3,83   1,44   0,70   1,98    280,51    157,20     34,68      7,64      2,16

34120539   3238,52   6,58   3,26   1,00  93,72  96,70  91,26   4,90   2,26   6,08   1,38   1,04   2,67    199,83    101,94     29,44     10,45      2,38
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Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

34134657      0,32      1,30      0,28      0,25  104,93  101,75   96,33
34133958      2,16      3,24      1,21      0,95  108,06  104,76  100,15
34133804      0,59      0,89      0,33      0,26  101,67   98,29   93,83
34132949      1,73      5,18      1,39      0,90  107,78  104,83   99,05
34132278      1,74      5,21      1,40      0,90  107,90  104,97   99,16

34131323      0,59      0,89      0,33      0,26  101,67   98,29   93,83
34129214      1,17      3,50      0,94      0,61  106,45  103,54   97,69
34128189      2,22      9,06      1,95      1,77  108,58  104,98  100,23
34128187      2,37      9,65      2,08      1,88  109,06  105,49  100,69
34126654      1,62      4,84      1,30      0,84  107,33  104,37   98,61

34126653      1,62      4,84      1,30      0,84  107,33  104,37   98,61
34126651      1,22      3,64      0,98      0,63  106,77  103,87   98,00
34126650      1,22      3,64      0,98      0,63  106,77  103,87   98,00
34126080      0,39      1,59      0,34      0,31  104,02  100,75   95,50
34126076      0,53      2,16      0,46      0,42  104,32  100,96   95,84

34125173      2,46     10,01      2,16      1,96  109,17  105,60  100,81
34124848      0,20      0,79      0,25      0,12   97,55   94,22   88,41
34124803      0,27      1,11      0,24      0,22  100,04   96,53   91,66
34124799      0,55      2,23      0,48      0,43  100,30   96,25   92,17
34124797      0,78      3,18      0,69      0,62  108,00  104,79   99,43

34124442      0,17      0,63      0,21      0,10   95,99   92,39   86,70
34124440      0,24      0,90      0,31      0,14   97,07   93,38   87,80
34124386      1,95      2,93      1,10      0,86  107,52  104,22   99,62
34124335      0,64      2,61      0,56      0,51  107,37  104,17   98,79
34124098      0,85      1,28      0,48      0,38  102,44   98,96   94,70

34123808      0,24      0,90      0,31      0,14   97,07   93,38   87,80
34123007      3,20     13,05      2,81      2,55  112,09  108,73  103,61
34122792      1,56      6,34      1,36      1,24  106,88  103,26   98,55
34122298      2,22      9,06      1,95      1,77  108,58  104,98  100,23
34121806      0,09      0,34      0,11      0,05   91,04   87,46   82,02

34121428      0,64      2,61      0,56      0,51  107,37  104,17   98,79
34121335 -- -- -- -- -- -- --
34121334      0,04      0,15      0,05      0,02   91,27   87,92   81,69
34121330      0,03      0,11      0,04      0,02   90,49   87,24   81,10
34120947      1,41      4,22      1,13      0,73  107,44  104,55   98,67

34120539      1,96      2,95      1,10      0,86  107,64  104,34   99,73
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2036
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03b Rembrandtbrug - plan 2036
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

34120538 Hollandbaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34120383 Molenvlietbaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34120359 Hollandbaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119854 Hollandbaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119838 Leidsestraatweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34119837 Leidsestraatweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119835 Leidsestraatweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119834 Leidsestraatweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119655 Hoge Rijndijk      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119649 Hoge Rijndijk      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34119496 Boerendijk      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119202 Rietveld      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34119200 Rietveld      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34119174 Hollandbaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119104 Leidsestraatweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30

34119100 Leidsestraatweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34119099 Leidsestraatweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34119031 Gildenweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34119024 Gildenweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34118874 Boerendijk      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34118815 Rietveld      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34118524 Touwslagersweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34118211 Hoge Rijndijk      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34118196 Barwoutswaarder      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34118188 Hollandbaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34117792 Leidsestraatweg      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34117216 Rietveld      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34117162 Wulverhorstbaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34116798 Rembrandtlaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34116455 Hoge Rijndijk      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34116368 Barwoutswaarder      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34115265 Waardsebaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34115225 Hollandbaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34115223 Hollandbaan      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34115160 Barwoutswaarder      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34114754 Barwoutswaarder      0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2036
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03b Rembrandtbrug - plan 2036
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

34120538  6419,52  6,64  3,25  0,91  94,52  97,36  92,85  3,26  1,66  3,98  2,22  0,98  3,17   403,19   203,14    54,12    13,90 3,47
34120383  2654,32  6,63  3,32  0,89  98,81  99,44  98,40  0,71  0,35  0,89  0,48  0,20  0,72   173,91    87,62    23,34 1,25 0,31
34120359  3096,20  6,65  3,23  0,91  93,12  96,66  91,05  4,09  2,11  4,99  2,79  1,23  3,96   191,70    96,58    25,73 8,43 2,11
34119854  13147,32  6,64  3,27  0,90  95,65  97,91  94,30  2,59  1,31  3,17  1,76  0,77  2,52   835,15   420,77   112,10    22,59 5,65
34119838  5559,52  6,64  3,25  0,91  94,45  97,32  92,75  3,30  1,69  4,04  2,25  0,99  3,21   348,93   175,80    46,83    12,19 3,05

34119837  5559,52  6,64  3,25  0,91  94,45  97,32  92,75  3,30  1,69  4,04  2,25  0,99  3,21   348,93   175,80    46,83    12,19 3,05
34119835  5248,80  6,64  3,25  0,91  94,39  97,29  92,66  3,34  1,71  4,09  2,27  1,00  3,25   329,20   165,86    44,19    11,65 2,91
34119834  5248,80  6,64  3,25  0,91  94,39  97,29  92,66  3,34  1,71  4,09  2,27  1,00  3,25   329,20   165,86    44,19    11,65 2,91
34119655   254,56  6,74  3,34  0,72  88,51  93,89  85,33  7,81  3,64  9,24  3,67  2,47  5,43    15,18 7,99 1,57 1,34 0,31
34119649   309,72  6,74  3,31  0,73  86,45  92,59  83,11  9,24  4,39  10,67  4,31  3,02  6,22    18,06 9,50 1,87 1,93 0,45

34119496  5219,80  6,63  3,30  0,90  97,70  98,91  96,97  1,37  0,68  1,69  0,93  0,40  1,35   338,36   170,47    45,42 4,73 1,18
34119202  3569,88  6,58  3,26  1,00  93,73  96,71  91,26  4,89  2,25  6,07  1,38  1,04  2,67   220,31   112,39    32,46    11,49 2,61
34119200  3238,52  6,58  3,26  1,00  93,72  96,70  91,26  4,90  2,26  6,08  1,38  1,04  2,67   199,83   101,94    29,44    10,45 2,38
34119174  12897,48  6,64  3,28  0,90  96,24  98,20  95,06  2,24  1,13  2,75  1,52  0,66  2,19   824,06   415,18   110,61    19,18 4,79
34119104    64,24  6,71  3,28  0,79  81,67  89,10  78,43  12,06  7,11  13,73  6,26  3,79  7,84 3,52 1,88 0,40 0,52 0,15

34119100    59,24  6,70  3,31  0,79  81,36  88,27  76,60  12,34  7,65  14,89  6,30  4,08  8,51 3,23 1,73 0,36 0,49 0,15
34119099    59,24  6,70  3,31  0,79  81,36  88,27  76,60  12,34  7,65  14,89  6,30  4,08  8,51 3,23 1,73 0,36 0,49 0,15
34119031  1368,16  6,65  3,21  0,92  92,18  96,18  89,86  4,66  2,41  5,67  3,16  1,41  4,47    83,89    42,27    11,26 4,24 1,06
34119024  1101,00  6,66  3,17  0,92  89,87  94,99  86,92  6,03  3,15  7,28  4,11  1,86  5,80    65,89    33,20 8,84 4,42 1,10
34118874  5219,80  6,63  3,30  0,90  97,70  98,91  96,97  1,37  0,68  1,69  0,93  0,40  1,35   338,36   170,47    45,42 4,73 1,18

34118815  3399,64  6,58  3,26  1,00  93,85  96,78  91,41  4,80  2,20  5,97  1,35  1,02  2,63   210,05   107,16    30,95    10,74 2,44
34118524   396,20  6,65  3,22  0,92  92,52  96,39  90,08  4,44  2,28  5,51  3,04  1,33  4,41    24,38    12,28 3,27 1,17 0,29
34118211  2198,92  6,64  3,29  0,90  96,70  98,42  95,66  1,97  1,00  2,42  1,34  0,58  1,92   141,14    71,11    18,94 2,87 0,72
34118196   994,20  6,59  3,24  1,00  92,72  96,15  89,85  5,68  2,64  7,04  1,60  1,21  3,12    60,71    30,97 8,94 3,72 0,85
34118188  5968,24  6,65  3,24  0,91  94,00  97,10  92,17  3,57  1,83  4,37  2,43  1,08  3,46   372,85   187,85    50,04    14,17 3,54

34117792   196,32  6,67  3,45  0,76  92,82  95,87  91,33  4,73  2,65  5,33  2,44  1,47  3,33    12,16 6,50 1,37 0,62 0,18
34117216  3142,00  6,58  3,25  1,00  93,56  96,61  91,03  5,03  2,31  6,22  1,42  1,08  2,74   193,55    98,74    28,52    10,40 2,36
34117162  13147,32  6,64  3,27  0,90  95,65  97,91  94,30  2,59  1,31  3,17  1,76  0,77  2,52   835,15   420,77   112,10    22,59 5,65
34116798  3880,04  6,58  3,61  0,83  95,96  97,96  94,21  2,60  1,34  3,80  1,43  0,70  1,99   244,91   137,24    30,28 6,64 1,88
34116455  2338,88  6,64  3,27  0,90  95,66  97,92  94,32  2,58  1,31  3,17  1,76  0,77  2,51   148,59    74,86    19,94 4,01 1,00

34116368   912,40  6,59  3,20  1,01  90,32  94,83  86,67  7,55  3,52  9,21  2,13  1,64  4,12    54,32    27,71 8,00 4,54 1,03
34115265  5813,28  6,64  3,29  0,90  96,86  98,50  95,85  1,87  0,94  2,31  1,27  0,55  1,83   373,71   188,28    50,16 7,22 1,80
34115225  6108,04  6,65  3,24  0,91  93,91  97,05  92,05  3,62  1,86  4,43  2,47  1,09  3,53   381,25   192,08    51,17    14,71 3,68
34115223  6419,52  6,64  3,25  0,91  94,52  97,36  92,85  3,26  1,66  3,98  2,22  0,98  3,17   403,19   203,14    54,12    13,90 3,47
34115160   912,40  6,59  3,20  1,01  90,32  94,83  86,67  7,55  3,52  9,21  2,13  1,64  4,12    54,32    27,71 8,00 4,54 1,03

34114754   309,72  6,74  3,31  0,73  86,45  92,59  83,11  9,24  4,39  10,67  4,31  3,02  6,22    18,06 9,50 1,87 1,93 0,45
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Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2036
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Model: 03b Rembrandtbrug - plan 2036
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

34120538      2,32      9,46      2,04      1,85  109,30  105,78  100,91
34120383      0,21      0,85      0,18      0,17  104,83  101,73   96,20
34120359      1,41      5,74      1,23      1,12  106,33  102,69   98,00
34119854      3,77     15,38      3,31      3,00  112,26  108,84  103,81
34119838      2,04      8,30      1,79      1,62  108,69  105,16  100,30

34119837      2,04      8,30      1,79      1,62  108,69  105,16  100,30
34119835      1,95      7,93      1,71      1,55  108,45  104,91  100,07
34119834      1,95      7,93      1,71      1,55  108,45  104,91  100,07
34119655      0,17      0,63      0,21      0,10   95,99   92,39   86,70
34119649      0,24      0,90      0,31      0,14   97,07   93,38   87,80

34119496      0,79      3,22      0,69      0,63  107,94  104,72   99,38
34119202      2,16      3,24      1,21      0,95  108,06  104,76  100,15
34119200      1,96      2,95      1,10      0,86  107,64  104,34   99,73
34119174      3,20     13,05      2,81      2,55  112,09  108,73  103,61
34119104      0,07      0,27      0,08      0,04   88,14   83,85   79,35

34119100      0,07      0,25      0,08      0,04   87,82   83,68   79,23
34119099      0,07      0,25      0,08      0,04   87,82   83,68   79,23
34119031      0,71      2,88      0,62      0,56  102,91   99,19   94,61
34119024      0,74      3,01      0,65      0,59  102,25   98,35   94,05
34118874      0,79      3,22      0,69      0,63  107,94  104,72   99,38

34118815      2,02      3,03      1,13      0,89  107,84  104,55   99,92
34118524      0,20      0,80      0,17      0,16   97,48   93,78   89,21
34118211      0,48      1,95      0,42      0,38  104,34  101,02   95,83
34118196      0,70      1,05      0,39      0,31  102,60   99,25   94,75
34118188      2,37      9,65      2,08      1,88  109,06  105,49  100,69

34117792      0,08      0,32      0,10      0,05   91,01   87,43   81,97
34117216      1,95      2,93      1,10      0,86  107,52  104,22   99,62
34117162      3,77     15,38      3,31      3,00  112,26  108,84  103,81
34116798      1,22      3,66      0,98      0,64  106,85  103,96   98,07
34116455      0,67      2,73      0,59      0,53  104,76  101,34   96,31

34116368      0,85      1,28      0,48      0,38  102,44   98,96   94,70
34115265      1,21      4,91      1,06      0,96  108,54  105,23  100,03
34115225      2,46     10,01      2,16      1,96  109,17  105,60  100,81
34115223      2,32      9,46      2,04      1,85  109,30  105,78  100,91
34115160      0,85      1,28      0,48      0,38  102,44   98,96   94,70

34114754      0,24      0,90      0,31      0,14   97,07   93,38   87,80
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Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Type Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

34114539 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34114535 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34113361 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34112999 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34112372 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60

34112368 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34112256 Touwslagersweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34112068 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34112014 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34111725 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34111721 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34111719 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34111717 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34111346 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34111345 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34111340 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34111339 Molenvlietbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34110886 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34110883 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34110879 Gildenweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34110877 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34110876 Barwoutswaarder 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
34109680 Leidsestraatweg 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
34109418 Rietveld 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60
34108795 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

34108048 Hollandbaan 0,00 Relatief Intensiteit W0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50

26-5-2021 15:07:54Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2036
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03b Rembrandtbrug - plan 2036
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A)

34114539   5382,84   6,52   3,27   1,08  94,52  97,33  93,06   4,09   2,08   4,35   1,39   0,60   2,59    331,93    171,57     53,91     14,37      3,66
34114535   5701,76   6,52   3,28   1,08  94,58  97,37  93,14   4,04   2,05   4,30   1,38   0,58   2,56    351,83    181,85     57,14     15,04      3,83
34113361      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34112999   1854,24   6,66   3,17   0,93  89,36  94,72  86,31   6,33   3,32   7,63   4,31   1,96   6,06    110,37     55,61     14,81      7,82      1,95
34112372   3142,00   6,58   3,25   1,00  93,56  96,61  91,03   5,03   2,31   6,22   1,42   1,08   2,74    193,55     98,74     28,52     10,40      2,36

34112368   3399,64   6,58   3,26   1,00  93,85  96,78  91,41   4,80   2,20   5,97   1,35   1,02   2,63    210,05    107,16     30,95     10,74      2,44
34112256    380,48   6,65   3,20   0,92  91,11  95,64  88,57   5,29   2,71   6,29   3,59   1,64   5,14     23,07     11,63      3,10      1,34      0,33
34112068    254,56   6,74   3,34   0,72  88,51  93,89  85,33   7,81   3,64   9,24   3,67   2,47   5,43     15,18      7,99      1,57      1,34      0,31
34112014   2123,24   6,66   3,18   0,92  90,50  95,31  87,74   5,65   2,96   6,85   3,85   1,73   5,42    127,92     64,45     17,17      7,99      2,00
34111725   3217,80   6,65   3,23   0,91  93,35  96,77  91,34   3,96   2,04   4,81   2,69   1,19   3,85    199,70    100,62     26,80      8,47      2,12

34111721   3569,88   6,58   3,26   1,00  93,73  96,71  91,26   4,89   2,25   6,07   1,38   1,04   2,67    220,31    112,39     32,46     11,49      2,61
34111719   3547,12   6,65   3,23   0,91  93,36  96,78  91,34   3,95   2,03   4,82   2,69   1,19   3,83    220,17    110,93     29,55      9,31      2,33
34111717   3238,52   6,58   3,26   1,00  93,72  96,70  91,26   4,90   2,26   6,08   1,38   1,04   2,67    199,83    101,94     29,44     10,45      2,38
34111346   2654,32   6,63   3,32   0,89  98,81  99,44  98,40   0,71   0,35   0,89   0,48   0,20   0,72    173,91     87,62     23,34      1,25      0,31
34111345   2654,32   6,63   3,32   0,89  98,81  99,44  98,40   0,71   0,35   0,89   0,48   0,20   0,72    173,91     87,62     23,34      1,25      0,31

34111340   2889,28   6,63   3,31   0,90  98,44  99,27  97,91   0,92   0,46   1,16   0,63   0,27   0,93    188,64     95,04     25,32      1,77      0,44
34111339   2889,28   6,63   3,31   0,90  98,44  99,27  97,91   0,92   0,46   1,16   0,63   0,27   0,93    188,64     95,04     25,32      1,77      0,44
34110886    896,04   6,66   3,18   0,92  90,24  95,19  87,42   5,80   3,02   7,01   3,96   1,79   5,56     53,84     27,12      7,23      3,46      0,86
34110883    994,20   6,59   3,24   1,00  92,72  96,15  89,85   5,68   2,64   7,04   1,60   1,21   3,12     60,71     30,97      8,94      3,72      0,85
34110879   1112,68   6,65   3,22   0,91  92,92  96,54  90,85   4,22   2,17   5,12   2,87   1,28   4,04     68,75     34,64      9,23      3,12      0,78

34110877   1170,68   6,59   3,20   1,01  90,41  94,88  86,82   7,48   3,49   9,12   2,11   1,63   4,05     69,76     35,59     10,28      5,77      1,31
34110876    424,76   6,67   3,44   0,77  91,92  95,21  90,18   5,33   3,08   6,13   2,75   1,71   3,68     26,06     13,92      2,94      1,51      0,45
34109680     64,24   6,71   3,28   0,79  81,67  89,10  78,43  12,06   7,11  13,73   6,26   3,79   7,84      3,52      1,88      0,40      0,52      0,15
34109418   3399,64   6,58   3,26   1,00  93,85  96,78  91,41   4,80   2,20   5,97   1,35   1,02   2,63    210,05    107,16     30,95     10,74      2,44
34108795  13147,32   6,64   3,27   0,90  95,65  97,91  94,30   2,59   1,31   3,17   1,76   0,77   2,52    835,15    420,77    112,10     22,59      5,65

34108048   2771,08   6,65   3,22   0,91  92,53  96,36  90,30   4,44   2,30   5,40   3,03   1,35   4,30    170,53     85,92     22,89      8,19      2,05

26-5-2021 15:07:54Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: Witteveen+Bos 



Witteveen+BosBijlage - modeloverzicht (2036
Akoestisch onderzoek Rembrandtbrug Woerden

Model: 03b Rembrandtbrug - plan 2036
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

34114539 2,52 4,89 1,05 1,50  108,36  105,00  100,80
34114535 2,64 5,12 1,09 1,57  108,60  105,25  101,04
34113361 -- -- -- -- -- -- --
34112999 1,31 5,32 1,15 1,04  104,57  100,64  96,39
34112372 1,95 2,93 1,10 0,86  107,52  104,22  99,62

34112368 2,02 3,03 1,13 0,89  107,84  104,55  99,92
34112256 0,22 0,91 0,20 0,18  97,48  93,69  89,24
34112068 0,17 0,63 0,21 0,10  95,99  92,39  86,70
34112014 1,34 5,44 1,17 1,06  105,02  101,17  96,80
34111725 1,41 5,76 1,24 1,13  106,46  102,84  98,13

34111721 2,16 3,24 1,21 0,95  108,06  104,76  100,15
34111719 1,56 6,34 1,36 1,24  106,88  103,26  98,55
34111717 1,96 2,95 1,10 0,86  107,64  104,34  99,73
34111346 0,21 0,85 0,18 0,17  104,83  101,73  96,20
34111345 0,21 0,85 0,18 0,17  104,83  101,73  96,20

34111340 0,30 1,21 0,26 0,24  105,26  102,12  96,65
34111339 0,30 1,21 0,26 0,24  105,26  102,12  96,65
34110886 0,58 2,36 0,51 0,46  101,31  97,44  93,09
34110883 0,70 1,05 0,39 0,31  102,60  99,25  94,75
34110879 0,52 2,12 0,46 0,41  101,91  98,26  93,58

34110877 1,08 1,63 0,61 0,48  103,51  100,04  95,76
34110876 0,20 0,78 0,25 0,12  97,81  94,53  88,66
34109680 0,07 0,27 0,08 0,04  88,14  83,85  79,35
34109418 2,02 3,03 1,13 0,89  107,84  104,55  99,92
34108795 3,77    15,38 3,31 3,00  112,26  108,84  103,81

34108048 1,37 5,58 1,20 1,09  105,92  102,23  97,62
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Resultaten Nieuwe weg
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Barwoutswaarder 30 102 7,5 woning 48,00 44,61 - -
Barwoutswaarder 30 102 4,5 woning 48,00 43,39 - -
Barwoutswaarder 30 102 1,5 woning 48,00 41,83 - -
Barwoutswaarder 30 103 7,5 woning 48,00 45,71 - -
Barwoutswaarder 30 103 4,5 woning 48,00 43,59 - -
Barwoutswaarder 30 103 1,5 woning 48,00 42,14 - -
Barwoutswaarder 32 104 7,5 woning 48,00 45,68 - -
Barwoutswaarder 32 104 4,5 woning 48,00 43,63 - -
Barwoutswaarder 32 104 1,5 woning 48,00 41,56 - -
Barwoutswaarder 32 105 7,5 woning 48,00 46,29 - -
Barwoutswaarder 32 105 4,5 woning 48,00 43,05 - -
Barwoutswaarder 32 105 1,5 woning 48,00 40,63 - -
Barwoutswaarder 32 106 7,5 woning 48,00 48,13 0,13 -
Barwoutswaarder 32 106 4,5 woning 48,00 47,71 - -
Barwoutswaarder 32 106 1,5 woning 48,00 45,80 - -
Barwoutswaarder 34 107 4,5 woning 48,00 50,61 2,61 51
Barwoutswaarder 34 107 7,5 woning 48,00 50,24 2,24 50
Barwoutswaarder 34 107 1,5 woning 48,00 47,54 - -
Barwoutswaarder 34 108 7,5 woning 48,00 51,96 3,96 52
Barwoutswaarder 34 108 4,5 woning 48,00 51,79 3,79 52
Barwoutswaarder 34 108 1,5 woning 48,00 50,35 2,35 50
Barwoutswaarder 36 109 4,5 woning 48,00 51,87 3,87 52
Barwoutswaarder 36 109 7,5 woning 48,00 51,58 3,58 52
Barwoutswaarder 36 109 1,5 woning 48,00 48,67 0,67 49
Barwoutswaarder 36 110 7,5 woning 48,00 53,25 5,25 53
Barwoutswaarder 36 110 4,5 woning 48,00 53,07 5,07 53
Barwoutswaarder 36 110 1,5 woning 48,00 51,92 3,92 52
Barwoutswaarder 38 111 7,5 woning 48,00 53,45 5,45 53
Barwoutswaarder 38 111 4,5 woning 48,00 53,09 5,09 53
Barwoutswaarder 38 111 1,5 woning 48,00 50,21 2,21 50
Barwoutswaarder 38 112 7,5 woning 48,00 54,43 6,43 54
Barwoutswaarder 38 112 4,5 woning 48,00 54,37 6,37 54
Barwoutswaarder 38 112 1,5 woning 48,00 53,61 5,61 54
Barwoutswaarder 48 114 7,5 woning 48,00 52,68 4,68 53
Barwoutswaarder 48 114 4,5 woning 48,00 52,64 4,64 53
Barwoutswaarder 48 114 1,5 woning 48,00 49,15 1,15 49
Barwoutswaarder 48 115 4,5 woning 48,00 58,58 10,58 59
Barwoutswaarder 48 115 7,5 woning 48,00 58,30 10,30 58
Barwoutswaarder 48 115 1,5 woning 48,00 58,17 10,17 58
Barwoutswaarder 50 116 4,5 woning 48,00 56,76 8,76 57
Barwoutswaarder 50 116 7,5 woning 48,00 56,73 8,73 57
Barwoutswaarder 50 116 1,5 woning 48,00 56,26 8,26 56
Barwoutswaarder 50 117 7,5 woning 48,00 55,74 7,74 56
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Barwoutswaarder 50 117 4,5 woning 48,00 55,63 7,63 56
Barwoutswaarder 50 117 1,5 woning 48,00 54,99 6,99 55
Barwoutswaarder 50 118 7,5 woning 48,00 40,81 - -
Barwoutswaarder 50 118 4,5 woning 48,00 40,11 - -
Barwoutswaarder 50 119 7,5 woning 48,00 53,47 5,47 53
Barwoutswaarder 50 119 4,5 woning 48,00 52,57 4,57 53
Barwoutswaarder 50 119 1,5 woning 48,00 49,96 1,96 50
Barwoutswaarder 64 121 4,5 woning 48,00 40,15 - -
Kuipersweg 41 143 4,5 woning 48,00 57,34 9,34 57
Kuipersweg 41 143 1,5 woning 48,00 56,98 8,98 57
Kuipersweg 41 144 4,5 woning 48,00 52,04 4,04 52
Kuipersweg 41 144 1,5 woning 48,00 51,53 3,53 52
Leidsestraatweg 225 146 7,5 woning 48,00 45,93 - -
Leidsestraatweg 225 146 4,5 woning 48,00 43,11 - -
Leidsestraatweg 225 146 1,5 woning 48,00 41,23 - -
Leidsestraatweg 225 147 7,5 woning 48,00 41,35 - -
Leidsestraatweg 225 148 7,5 woning 48,00 40,53 - -
Leidsestraatweg 225 148 4,5 woning 48,00 40,27 - -
Leidsestraatweg 229 149 4,5 woning 48,00 54,33 6,33 54
Leidsestraatweg 229 149 1,5 woning 48,00 52,82 4,82 53
Leidsestraatweg 229 150 4,5 woning 48,00 48,59 0,59 49
Leidsestraatweg 229 150 1,5 woning 48,00 47,92 - -
Leidsestraatweg 231 152 1,5 woning 48,00 40,43 - -
Leidsestraatweg 231 152 4,5 woning 48,00 40,40 - -
Pieter Mondriaanlaan 3 171 7,5 woning 48,00 45,75 - -
Pieter Mondriaanlaan 3 171 4,5 woning 48,00 44,85 - -
Pieter Mondriaanlaan 3 171 1,5 woning 48,00 44,62 - -
Pieter Mondriaanlaan 3 173 7,5 woning 48,00 46,01 - -
Pieter Mondriaanlaan 3 173 4,5 woning 48,00 45,09 - -
Pieter Mondriaanlaan 3 173 1,5 woning 48,00 44,88 - -
Pieter Mondriaanlaan 4 174 7,5 woning 48,00 45,52 - -
Pieter Mondriaanlaan 4 174 4,5 woning 48,00 44,59 - -
Pieter Mondriaanlaan 5 176 7,5 woning 48,00 42,73 - -
Pieter Mondriaanlaan 5 176 4,5 woning 48,00 41,77 - -
Rembrandtlaan 136 190 7,5 woning 48,00 47,57 - -
Rembrandtlaan 136 190 4,5 woning 48,00 46,85 - -
Rembrandtlaan 136 190 1,5 woning 48,00 46,20 - -
Rembrandtlaan 138 191 7,5 woning 48,00 47,83 - -
Rembrandtlaan 138 191 4,5 woning 48,00 47,16 - -
Rembrandtlaan 138 191 1,5 woning 48,00 46,30 - -
Rembrandtlaan 140 192 7,5 woning 48,00 48,10 0,10 -
Rembrandtlaan 140 192 4,5 woning 48,00 47,27 - -
Rembrandtlaan 140 192 1,5 woning 48,00 46,37 - -
Rembrandtlaan 142 193 7,5 woning 48,00 48,01 0,01 -
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Rembrandtlaan 142 193 4,5 woning 48,00 47,32 - -
Rembrandtlaan 142 193 1,5 woning 48,00 46,49 - -
Rembrandtlaan 144 194 7,5 woning 48,00 47,98 - -
Rembrandtlaan 144 194 4,5 woning 48,00 47,71 - -
Rembrandtlaan 144 194 1,5 woning 48,00 46,37 - -
Rembrandtlaan 146 195 7,5 woning 48,00 47,98 - -
Rembrandtlaan 146 195 4,5 woning 48,00 47,76 - -
Rembrandtlaan 146 195 1,5 woning 48,00 46,51 - -
Rembrandtlaan 148 196 7,5 woning 48,00 47,78 - -
Rembrandtlaan 148 196 4,5 woning 48,00 47,55 - -
Rembrandtlaan 148 196 1,5 woning 48,00 46,23 - -
Rembrandtlaan 148 197 7,5 woning 48,00 47,52 - -
Rembrandtlaan 148 197 4,5 woning 48,00 47,26 - -
Rembrandtlaan 148 197 1,5 woning 48,00 45,78 - -
Rembrandtlaan 148 198 7,5 woning 48,00 43,78 - -
Rembrandtlaan 148 198 4,5 woning 48,00 42,93 - -
Rembrandtlaan 148 198 1,5 woning 48,00 41,95 - -
Vincent van Goghlaan 1 202 7,5 woning 48,00 42,04 - -
Vincent van Goghlaan 1 202 1,5 woning 48,00 41,34 - -
Vincent van Goghlaan 1 202 4,5 woning 48,00 41,34 - -
Vincent van Goghlaan 1 203 7,5 woning 48,00 41,63 - -
Vincent van Goghlaan 1 203 1,5 woning 48,00 41,20 - -
Vincent van Goghlaan 1 203 4,5 woning 48,00 41,08 - -
Vincent van Goghlaan 2 204 7,5 woning 48,00 41,85 - -
Vincent van Goghlaan 2 204 1,5 woning 48,00 41,24 - -
Vincent van Goghlaan 2 204 4,5 woning 48,00 41,15 - -
Vincent van Goghlaan 3 205 7,5 woning 48,00 41,04 - -
Vincent van Goghlaan 3 205 1,5 woning 48,00 40,88 - -
Vincent van Goghlaan 3 205 4,5 woning 48,00 40,71 - -
Vincent van Goghlaan 4 206 1,5 woning 48,00 41,06 - -
Vincent van Goghlaan 4 206 7,5 woning 48,00 40,76 - -
Vincent van Goghlaan 4 206 4,5 woning 48,00 40,71 - -
Vincent van Goghlaan 5 207 1,5 woning 48,00 41,51 - -
Vincent van Goghlaan 5 207 7,5 woning 48,00 41,02 - -
Vincent van Goghlaan 5 207 4,5 woning 48,00 41,00 - -
Vincent van Goghlaan 6 208 1,5 woning 48,00 41,05 - -
Vincent van Goghlaan 6 208 4,5 woning 48,00 40,58 - -
Vincent van Goghlaan 6 208 7,5 woning 48,00 40,43 - -
Vogelwikkeveld 1 209 7,5 woning 48,00 46,09 - -
Vogelwikkeveld 1 209 4,5 woning 48,00 44,88 - -
Vogelwikkeveld 1 209 1,5 woning 48,00 43,59 - -
Vogelwikkeveld 21 211 4,5 woning 48,00 40,39 - -
Vogelwikkeveld 23-61 214 10,5 woning 48,00 41,08 - -
Vogelwikkeveld 23-61 214 7,5 woning 48,00 40,14 - -

3/5



Adres To
et

sp
un

t

W
aa

rn
ee

m
ho

og
te

 [m
]

Be
st

em
m

in
g

G
re

ns
w

aa
rd

e 
[d

B}

G
el

ui
ds

be
la

st
in

g 
(2

03
6)

 
in

cl
us

ie
f a

ft
re

k 
[d

B]

O
ve

rs
ch

rij
di

ng
 v

an
 d

e 
gr

en
sw

aa
rd

e 
[d

B]

A
an

 te
 v

ra
ge

n 
ho

ge
re

 
w

aa
rd

e 
[d

B]

Vogelwikkeveld 3 215 7,5 woning 48,00 45,61 - -
Vogelwikkeveld 3 215 4,5 woning 48,00 44,31 - -
Vogelwikkeveld 3 215 1,5 woning 48,00 43,09 - -
Vogelwikkeveld 42 216 7,5 woning 48,00 43,14 - -
Vogelwikkeveld 42 216 4,5 woning 48,00 42,44 - -
Vogelwikkeveld 42 216 1,5 woning 48,00 42,05 - -
Vogelwikkeveld 44 217 7,5 woning 48,00 43,28 - -
Vogelwikkeveld 44 217 4,5 woning 48,00 42,77 - -
Vogelwikkeveld 44 217 1,5 woning 48,00 42,42 - -
Vogelwikkeveld 46 218 7,5 woning 48,00 43,31 - -
Vogelwikkeveld 46 218 4,5 woning 48,00 42,88 - -
Vogelwikkeveld 46 218 1,5 woning 48,00 42,47 - -
Vogelwikkeveld 7 223 4,5 woning 48,00 43,54 - -
Vogelwikkeveld 7 223 1,5 woning 48,00 42,37 - -
Vogelwikkeveld 9 224 4,5 woning 48,00 43,30 - -
Vogelwikkeveld 9 224 1,5 woning 48,00 42,24 - -
Wederikveld 1 - 31 243 12,5 woning 48,00 41,61 - -
Wederikveld 1 - 31 243 10,5 woning 48,00 40,56 - -
Wederikveld 1 - 31 244 12,5 woning 48,00 42,05 - -
Wederikveld 1 - 31 244 10,5 woning 48,00 41,15 - -
Wederikveld 125-155 245 12,5 woning 48,00 46,91 - -
Wederikveld 125-155 245 10,5 woning 48,00 46,75 - -
Wederikveld 125-155 245 7,5 woning 48,00 46,36 - -
Wederikveld 125-155 245 4,5 woning 48,00 45,60 - -
Wederikveld 125-155 245 1,5 woning 48,00 44,96 - -
Wederikveld 125-155 247 10,5 woning 48,00 49,61 1,61 50
Wederikveld 125-155 247 7,5 woning 48,00 49,27 1,27 49
Wederikveld 125-155 247 4,5 woning 48,00 48,55 0,55 49
Wederikveld 125-155 247 1,5 woning 48,00 47,70 - -
Wederikveld 125-155 248 10,5 woning 48,00 49,02 1,02 49
Wederikveld 125-155 248 7,5 woning 48,00 48,72 0,72 49
Wederikveld 125-155 248 4,5 woning 48,00 48,09 0,09 -
Wederikveld 125-155 248 1,5 woning 48,00 46,98 - -
Wederikveld 42 249 7,5 woning 48,00 43,86 - -
Wederikveld 42 249 4,5 woning 48,00 43,47 - -
Wederikveld 42 249 1,5 woning 48,00 43,10 - -
Wederikveld 44 250 7,5 woning 48,00 43,25 - -
Wederikveld 44 250 4,5 woning 48,00 42,85 - -
Wederikveld 44 250 1,5 woning 48,00 42,46 - -
Wederikveld 46 251 7,5 woning 48,00 44,45 - -
Wederikveld 46 251 4,5 woning 48,00 44,06 - -
Wederikveld 46 251 1,5 woning 48,00 43,75 - -
Wederikveld 48 252 7,5 woning 48,00 43,83 - -
Wederikveld 48 252 4,5 woning 48,00 43,42 - -
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Wederikveld 48 252 1,5 woning 48,00 43,17 - -
Wederikveld 50 253 7,5 woning 48,00 43,83 - -
Wederikveld 50 253 4,5 woning 48,00 43,51 - -
Wederikveld 50 253 1,5 woning 48,00 43,42 - -
Wederikveld 52 254 7,5 woning 48,00 43,78 - -
Wederikveld 52 254 4,5 woning 48,00 43,55 - -
Wederikveld 52 254 1,5 woning 48,00 43,37 - -
Wederikveld 54 255 7,5 woning 48,00 43,85 - -
Wederikveld 54 255 4,5 woning 48,00 43,45 - -
Wederikveld 54 255 1,5 woning 48,00 43,27 - -
Wederikveld 63-95 256 12,5 woning 48,00 45,88 - -
Wederikveld 63-95 256 10,5 woning 48,00 45,61 - -
Wederikveld 63-95 256 7,5 woning 48,00 44,58 - -
Wederikveld 63-95 256 4,5 woning 48,00 43,63 - -
Wederikveld 63-95 256 1,5 woning 48,00 42,96 - -
Wederikveld 63-95 257 7,5 woning 48,00 44,83 - -
Wederikveld 63-95 257 4,5 woning 48,00 43,93 - -
Wederikveld 63-95 257 1,5 woning 48,00 43,29 - -
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Eikenlaan 1-49 123 1,5 woning 42,47 - - 48,00 41,08 - nee -
Eikenlaan 1-49 123 4,5 woning 43,78 - - 48,00 42,40 - nee -
Eikenlaan 1-49 123 7,5 woning 44,87 - - 48,00 43,45 - nee -
Eikenlaan 1-49 124 1,5 woning 51,92 - - 51,92 50,36 - nee -
Eikenlaan 1-49 124 4,5 woning 53,39 - - 53,39 51,72 - nee -
Eikenlaan 1-49 124 7,5 woning 53,55 - - 53,55 51,87 - nee -
Eikenlaan 1-49 125 1,5 woning 48,81 - - 48,81 47,48 - nee -
Eikenlaan 1-49 125 4,5 woning 50,63 - - 50,63 49,22 - nee -
Eikenlaan 1-49 125 7,5 woning 50,74 - - 50,74 49,33 - nee -
Eikenlaan 1-49 126 1,5 woning 41,71 - - 48,00 40,12 - nee -
Eikenlaan 1-49 126 4,5 woning 42,49 - - 48,00 40,96 - nee -
Eikenlaan 1-49 126 7,5 woning 43,20 - - 48,00 41,73 - nee -
Esdoornlaan 34 130 1,5 woning 47,78 - - 48,00 45,89 - nee -
Esdoornlaan 34 130 4,5 woning 49,20 - - 49,20 47,29 - nee -
Esdoornlaan 34 130 7,5 woning 50,02 - - 50,02 48,12 - nee -
Esdoornlaan 40 131 1,5 woning 49,57 - - 49,57 47,62 - nee -
Esdoornlaan 40 131 4,5 woning 51,25 - - 51,25 49,29 - nee -
Esdoornlaan 40 131 7,5 woning 51,63 - - 51,63 49,68 - nee -
Esdoornlaan 44 132 1,5 woning 50,79 - - 50,79 48,82 - nee -
Esdoornlaan 44 132 4,5 woning 52,41 - - 52,41 50,42 - nee -
Esdoornlaan 44 132 7,5 woning 52,67 - - 52,67 50,69 - nee -
Magnolialaan 15 156 1,5 woning 45,55 - - 48,00 43,64 - nee -
Magnolialaan 15 156 4,5 woning 46,63 - - 48,00 44,74 - nee -
Magnolialaan 15 156 7,5 woning 47,65 - - 48,00 45,74 - nee -
Waaloord 54 228 1,5 woning 42,22 - - 48,00 40,84 - nee -
Waaloord 54 228 4,5 woning 42,61 - - 48,00 41,37 - nee -
Waaloord 54 228 7,5 woning 43,15 - - 48,00 42,03 - nee -
Waaloord 55 229 1,5 woning 42,55 - - 48,00 41,20 - nee -
Waaloord 55 229 4,5 woning 43,01 - - 48,00 41,77 - nee -
Waaloord 55 229 7,5 woning 43,58 - - 48,00 42,43 - nee -
Waaloord 56 230 1,5 woning 42,70 - - 48,00 41,36 - nee -
Waaloord 56 230 4,5 woning 43,32 - - 48,00 42,07 - nee -
Waaloord 56 230 7,5 woning 44,02 - - 48,00 42,83 - nee -
Waaloord 57 231 1,5 woning 43,52 - - 48,00 42,09 - nee -
Waaloord 57 231 4,5 woning 44,30 - - 48,00 43,05 - nee -
Waaloord 57 231 7,5 woning 45,07 - - 48,00 43,81 - nee -
Waaloord 58 232 1,5 woning 44,07 - - 48,00 42,70 - nee -
Waaloord 58 232 4,5 woning 44,93 - - 48,00 43,72 - nee -
Waaloord 58 232 7,5 woning 45,68 - - 48,00 44,44 - nee -
Waaloord 59 233 1,5 woning 44,27 - - 48,00 42,95 - nee -
Waaloord 59 233 4,5 woning 45,23 - - 48,00 44,07 - nee -
Waaloord 59 233 7,5 woning 46,02 - - 48,00 44,79 - nee -
Waaloord 60 234 1,5 woning 44,98 - - 48,00 43,69 - nee -
Waaloord 60 234 4,5 woning 45,97 - - 48,00 44,85 - nee -
Waaloord 60 234 7,5 woning 46,69 - - 48,00 45,49 - nee -
Waaloord 60 235 1,5 woning 44,54 - - 48,00 43,25 - nee -
Waaloord 60 235 4,5 woning 45,49 - - 48,00 44,32 - nee -
Waaloord 60 235 7,5 woning 46,28 - - 48,00 45,05 - nee -
Waaloord 61 236 1,5 woning 42,55 - - 48,00 41,03 - nee -
Waaloord 61 236 4,5 woning 43,04 - - 48,00 41,59 - nee -
Waaloord 61 236 7,5 woning 43,68 - - 48,00 42,28 - nee -
Waaloord 62 237 1,5 woning 41,87 - - 48,00 40,45 - nee -
Waaloord 62 237 4,5 woning 42,34 - - 48,00 40,99 - nee -
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Waaloord 62 237 7,5 woning 42,98 - - 48,00 41,67 - nee -
Waaloord 663 239 1,5 woning 41,99 - - 48,00 40,44 - nee -
Waaloord 663 239 4,5 woning 42,49 - - 48,00 40,99 - nee -
Waaloord 663 239 7,5 woning 43,11 - - 48,00 41,66 - nee -
Waaloord 95 242 1,5 woning 43,04 - - 48,00 41,45 - nee -
Waaloord 95 242 4,5 woning 43,38 - - 48,00 41,90 - nee -
Waaloord 95 242 7,5 woning 43,96 - - 48,00 42,52 - nee -
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Eikenlaan 1-49 123 1,5 woning 49,38 - - 49,38 50,38 1,00 nee -
Eikenlaan 1-49 123 4,5 woning 50,61 - - 50,61 51,58 0,97 nee -
Eikenlaan 1-49 123 7,5 woning 51,35 - - 51,35 52,33 0,98 nee -
Eikenlaan 1-49 124 1,5 woning 43,23 - - 48,00 43,95 - nee -
Eikenlaan 1-49 124 4,5 woning 44,17 - - 48,00 44,86 - nee -
Eikenlaan 1-49 124 7,5 woning 45,01 - - 48,00 45,72 - nee -
Eikenlaan 1-49 125 1,5 woning 49,49 - - 49,49 50,52 1,03 nee -
Eikenlaan 1-49 125 4,5 woning 50,79 - - 50,79 51,75 0,96 nee -
Eikenlaan 1-49 125 7,5 woning 51,60 - - 51,60 52,62 1,02 nee -
Eikenlaan 1-49 126 1,5 woning 53,76 - - 53,76 54,71 0,95 nee -
Eikenlaan 1-49 126 4,5 woning 55,23 - - 55,23 56,18 0,95 nee -
Eikenlaan 1-49 126 7,5 woning 55,48 - - 55,48 56,44 0,96 nee -
Eikenlaan 50-95 127 1,5 woning 55,44 - - 55,44 56,39 0,95 nee -
Eikenlaan 50-95 127 4,5 woning 56,70 - - 56,70 57,67 0,97 nee -
Eikenlaan 50-95 127 7,5 woning 56,87 - - 56,87 57,85 0,98 nee -
Eikenlaan 50-95 127 10,5 woning 56,93 - - 56,93 57,91 0,98 nee -
Eikenlaan 50-95 128 1,5 woning 53,79 - - 53,79 54,88 1,09 nee -
Eikenlaan 50-95 128 4,5 woning 55,32 - - 55,32 56,36 1,04 nee -
Eikenlaan 50-95 128 7,5 woning 55,60 - - 55,60 56,64 1,04 nee -
Eikenlaan 50-95 128 10,5 woning 55,73 - - 55,73 56,77 1,04 nee -
Eikenlaan 50-95 129 1,5 woning 54,51 - - 54,51 55,51 1,00 nee -
Eikenlaan 50-95 129 4,5 woning 55,98 - - 55,98 56,99 1,01 nee -
Eikenlaan 50-95 129 7,5 woning 56,23 - - 56,23 57,24 1,01 nee -
Eikenlaan 50-95 129 10,5 woning 56,32 - - 56,32 57,32 1,00 nee -
Esdoornlaan 34 130 1,5 woning 39,81 - - 48,00 41,22 - nee -
Esdoornlaan 34 130 4,5 woning 40,22 - - 48,00 41,59 - nee -
Esdoornlaan 34 130 7,5 woning 41,53 - - 48,00 42,85 - nee -
Esdoornlaan 40 131 1,5 woning 42,12 - - 48,00 43,37 - nee -
Esdoornlaan 40 131 4,5 woning 42,73 - - 48,00 43,91 - nee -
Esdoornlaan 40 131 7,5 woning 44,14 - - 48,00 45,34 - nee -
Esdoornlaan 44 132 1,5 woning 42,26 - - 48,00 43,39 - nee -
Esdoornlaan 44 132 4,5 woning 42,57 - - 48,00 43,68 - nee -
Esdoornlaan 44 132 7,5 woning 43,95 - - 48,00 45,02 - nee -
Ganzerikveld 101 133 1,5 woning 50,94 - - 50,94 51,60 0,66 nee -
Ganzerikveld 101 133 4,5 woning 52,42 - - 52,42 53,08 0,66 nee -
Ganzerikveld 101 133 7,5 woning 52,65 - - 52,65 53,31 0,66 nee -
Kuipersweg 41 143 1,5 woning 48,44 - - 48,44 50,19 1,75 ja 50
Kuipersweg 41 143 4,5 woning 50,24 - - 50,24 51,73 1,49 nee -
Kuipersweg 41 144 1,5 woning 52,15 - - 52,15 54,35 2,20 ja 54
Kuipersweg 41 144 4,5 woning 53,84 - - 53,84 55,79 1,95 ja 56
Molenvlietbaan 12 157 1,5 woning 43,69 - - 48,00 44,67 - nee -
Molenvlietbaan 12 157 4,5 woning 44,08 - - 48,00 45,05 - nee -
Molenvlietbaan 12 157 7,5 woning 44,67 - - 48,00 45,64 - nee -
Molenvlietbaan 12 158 1,5 woning 39,04 - - 48,00 40,17 - nee -
Molenvlietbaan 12 158 4,5 woning 39,07 - - 48,00 40,18 - nee -
Molenvlietbaan 12 158 7,5 woning 39,70 - - 48,00 40,74 - nee -
Molenvlietbaan 14 159 1,5 woning 44,33 - - 48,00 45,29 - nee -
Molenvlietbaan 14 159 4,5 woning 44,91 - - 48,00 45,86 - nee -
Molenvlietbaan 14 159 7,5 woning 45,60 - - 48,00 46,53 - nee -
Molenvlietbaan 16 160 1,5 woning 44,97 - - 48,00 45,87 - nee -
Molenvlietbaan 16 160 4,5 woning 45,76 - - 48,00 46,64 - nee -
Molenvlietbaan 16 160 7,5 woning 46,56 - - 48,00 47,44 - nee -
Molenvlietbaan 18 161 1,5 woning 45,92 - - 48,00 46,83 - nee -
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Molenvlietbaan 18 161 4,5 woning 46,92 - - 48,00 47,82 - nee -
Molenvlietbaan 18 161 7,5 woning 47,83 - - 48,00 48,73 0,73 nee -
Molenvlietbaan 20 162 1,5 woning 45,55 - - 48,00 46,46 - nee -
Molenvlietbaan 20 162 4,5 woning 46,59 - - 48,00 47,49 - nee -
Molenvlietbaan 20 162 7,5 woning 47,61 - - 48,00 48,48 0,48 nee -
Molenvlietbaan 22 163 1,5 woning 45,63 - - 48,00 46,51 - nee -
Molenvlietbaan 22 163 4,5 woning 46,62 - - 48,00 47,50 - nee -
Molenvlietbaan 22 163 7,5 woning 47,63 - - 48,00 48,49 0,49 nee -
Molenvlietbaan 24 164 1,5 woning 46,92 - - 48,00 47,82 - nee -
Molenvlietbaan 24 164 4,5 woning 47,98 - - 48,00 48,88 0,88 nee -
Molenvlietbaan 24 164 7,5 woning 49,06 - - 49,06 49,94 0,88 nee -
Molenvlietbaan 26 165 1,5 woning 47,40 - - 48,00 48,30 0,30 nee -
Molenvlietbaan 26 165 4,5 woning 48,52 - - 48,52 49,41 0,89 nee -
Molenvlietbaan 26 165 7,5 woning 49,63 - - 49,63 50,51 0,88 nee -
Molenvlietbaan 28 166 1,5 woning 47,77 - - 48,00 48,64 0,64 nee -
Molenvlietbaan 28 166 4,5 woning 48,93 - - 48,93 49,80 0,87 nee -
Molenvlietbaan 28 166 7,5 woning 50,03 - - 50,03 50,89 0,86 nee -
Molenvlietbaan 30 167 1,5 woning 48,50 - - 48,50 49,43 0,93 nee -
Molenvlietbaan 30 167 4,5 woning 49,74 - - 49,74 50,66 0,92 nee -
Molenvlietbaan 30 167 7,5 woning 50,81 - - 50,81 51,71 0,90 nee -
Molenvlietbaan 32 168 1,5 woning 48,70 - - 48,70 49,65 0,95 nee -
Molenvlietbaan 32 168 4,5 woning 49,98 - - 49,98 50,91 0,93 nee -
Molenvlietbaan 32 168 7,5 woning 50,94 - - 50,94 51,85 0,91 nee -
Molenvlietbaan 34 169 1,5 woning 50,32 - - 50,32 51,24 0,92 nee -
Molenvlietbaan 34 169 4,5 woning 51,80 - - 51,80 52,70 0,90 nee -
Molenvlietbaan 34 169 7,5 woning 52,62 - - 52,62 53,52 0,90 nee -
Molenvlietbaan 34 170 1,5 woning 49,59 - - 49,59 50,46 0,87 nee -
Molenvlietbaan 34 170 4,5 woning 51,07 - - 51,07 51,93 0,86 nee -
Molenvlietbaan 34 170 7,5 woning 51,92 - - 51,92 52,78 0,86 nee -
Veldbloemenlaan 1 - 31 199 1,5 woning 49,60 - - 49,60 50,26 0,66 nee -
Veldbloemenlaan 1 - 31 199 4,5 woning 51,11 - - 51,11 51,77 0,66 nee -
Veldbloemenlaan 1 - 31 199 7,5 woning 51,41 - - 51,41 52,07 0,66 nee -
Veldbloemenlaan 1 - 31 199 10,5 woning 51,49 - - 51,49 52,18 0,69 nee -
Veldbloemenlaan 1 - 31 199 12,5 woning 51,53 - - 51,53 52,21 0,68 nee -
Veldbloemenlaan 1 - 31 200 1,5 woning 56,22 - - 56,22 56,55 0,33 nee -
Veldbloemenlaan 1 - 31 200 4,5 woning 56,96 - - 56,96 57,36 0,40 nee -
Veldbloemenlaan 1 - 31 200 7,5 woning 57,01 - - 57,01 57,44 0,43 nee -
Veldbloemenlaan 1 - 31 200 10,5 woning 56,96 - - 56,96 57,41 0,45 nee -
Veldbloemenlaan 1 - 31 200 12,5 woning 56,90 - - 56,90 57,36 0,46 nee -
Veldbloemenlaan 2 201 1,5 woning 51,25 - - 51,25 51,63 0,38 nee -
Veldbloemenlaan 2 201 4,5 woning 52,84 - - 52,84 53,23 0,39 nee -
Veldbloemenlaan 2 201 7,5 woning 53,09 - - 53,09 53,53 0,44 nee -
Vogelwikkeveld 1 209 1,5 woning 51,75 - - 51,75 52,11 0,36 nee -
Vogelwikkeveld 1 209 4,5 woning 53,07 - - 53,07 53,46 0,39 nee -
Vogelwikkeveld 1 209 7,5 woning 53,23 - - 53,23 53,66 0,43 nee -
Vogelwikkeveld 11 210 1,5 woning 54,90 - - 54,90 56,20 1,30 nee -
Vogelwikkeveld 11 210 4,5 woning 56,25 - - 56,25 57,45 1,20 nee -
Vogelwikkeveld 21 211 1,5 woning 57,18 - - 57,18 58,39 1,21 nee -
Vogelwikkeveld 21 211 4,5 woning 58,02 - - 58,02 59,13 1,11 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 212 1,5 woning 50,85 - - 50,85 51,75 0,90 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 212 4,5 woning 52,25 - - 52,25 53,15 0,90 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 212 7,5 woning 52,68 - - 52,68 53,55 0,87 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 212 10,5 woning 52,42 - - 52,42 53,30 0,88 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 213 1,5 woning 55,13 - - 55,13 56,12 0,99 nee -
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Vogelwikkeveld 23-61 213 4,5 woning 56,45 - - 56,45 57,43 0,98 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 213 7,5 woning 56,62 - - 56,62 57,59 0,97 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 213 10,5 woning 56,64 - - 56,64 57,61 0,97 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 214 1,5 woning 56,03 - - 56,03 57,15 1,12 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 214 4,5 woning 57,16 - - 57,16 58,23 1,07 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 214 7,5 woning 57,25 - - 57,25 58,28 1,03 nee -
Vogelwikkeveld 23-61 214 10,5 woning 57,31 - - 57,31 58,32 1,01 nee -
Vogelwikkeveld 3 215 1,5 woning 50,38 - - 50,38 50,82 0,44 nee -
Vogelwikkeveld 3 215 4,5 woning 51,84 - - 51,84 52,30 0,46 nee -
Vogelwikkeveld 3 215 7,5 woning 52,10 - - 52,10 52,57 0,47 nee -
Vogelwikkeveld 42 216 1,5 woning 45,08 - - 48,00 45,50 - nee -
Vogelwikkeveld 42 216 4,5 woning 46,00 - - 48,00 46,40 - nee -
Vogelwikkeveld 42 216 7,5 woning 46,99 - - 48,00 47,41 - nee -
Vogelwikkeveld 44 217 1,5 woning 45,63 - - 48,00 46,19 - nee -
Vogelwikkeveld 44 217 4,5 woning 46,58 - - 48,00 47,12 - nee -
Vogelwikkeveld 44 217 7,5 woning 47,57 - - 48,00 48,11 0,11 nee -
Vogelwikkeveld 46 218 1,5 woning 46,10 - - 48,00 46,57 - nee -
Vogelwikkeveld 46 218 4,5 woning 47,06 - - 48,00 47,51 - nee -
Vogelwikkeveld 46 218 7,5 woning 48,06 - - 48,06 48,51 0,45 nee -
Vogelwikkeveld 5 219 1,5 woning 45,05 - - 48,00 45,90 - nee -
Vogelwikkeveld 5 219 4,5 woning 47,14 - - 48,00 48,05 0,05 nee -
Vogelwikkeveld 63 220 1,5 woning 50,03 - - 50,03 50,97 0,94 nee -
Vogelwikkeveld 63 220 4,5 woning 51,34 - - 51,34 52,26 0,92 nee -
Vogelwikkeveld 65 221 1,5 woning 49,48 - - 49,48 50,44 0,96 nee -
Vogelwikkeveld 65 221 4,5 woning 50,84 - - 50,84 51,79 0,95 nee -
Vogelwikkeveld 67 222 1,5 woning 48,33 - - 48,33 49,31 0,98 nee -
Vogelwikkeveld 67 222 4,5 woning 49,61 - - 49,61 50,56 0,95 nee -
Vogelwikkeveld 7 223 1,5 woning 52,03 - - 52,03 52,76 0,73 nee -
Vogelwikkeveld 7 223 4,5 woning 53,56 - - 53,56 54,29 0,73 nee -
Vogelwikkeveld 9 224 1,5 woning 57,20 - - 57,20 58,36 1,16 nee -
Vogelwikkeveld 9 224 4,5 woning 58,02 - - 58,02 59,08 1,06 nee -
Waaloord 40 225 1,5 woning 43,55 - - 48,00 44,76 - nee -
Waaloord 40 225 4,5 woning 43,21 - - 48,00 44,43 - nee -
Waaloord 40 225 7,5 woning 43,73 - - 48,00 44,93 - nee -
Waaloord 45 226 1,5 woning 43,68 - - 48,00 44,83 - nee -
Waaloord 45 226 4,5 woning 43,96 - - 48,00 45,27 - nee -
Waaloord 45 226 7,5 woning 44,50 - - 48,00 45,84 - nee -
Waaloord 49 227 1,5 woning 43,77 - - 48,00 45,15 - nee -
Waaloord 49 227 4,5 woning 44,74 - - 48,00 46,16 - nee -
Waaloord 49 227 7,5 woning 45,64 - - 48,00 47,08 - nee -
Waaloord 54 228 1,5 woning 46,61 - - 48,00 48,10 0,10 nee -
Waaloord 54 228 4,5 woning 47,88 - - 48,00 49,42 1,42 nee -
Waaloord 54 228 7,5 woning 48,83 - - 48,83 50,33 1,50 ja 50
Waaloord 55 229 1,5 woning 47,06 - - 48,00 48,53 0,53 nee -
Waaloord 55 229 4,5 woning 48,36 - - 48,36 49,92 1,56 ja 50
Waaloord 55 229 7,5 woning 49,20 - - 49,20 50,73 1,53 ja 51
Waaloord 56 230 1,5 woning 47,29 - - 48,00 48,87 0,87 nee -
Waaloord 56 230 4,5 woning 48,68 - - 48,68 50,34 1,66 ja 50
Waaloord 56 230 7,5 woning 49,42 - - 49,42 50,99 1,57 ja 51
Waaloord 57 231 1,5 woning 48,98 - - 48,98 50,60 1,62 ja 51
Waaloord 57 231 4,5 woning 50,54 - - 50,54 52,20 1,66 ja 52
Waaloord 57 231 7,5 woning 50,96 - - 50,96 52,55 1,59 ja 53
Waaloord 58 232 1,5 woning 49,84 - - 49,84 51,55 1,71 ja 52
Waaloord 58 232 4,5 woning 51,39 - - 51,39 53,09 1,70 ja 53
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Waaloord 58 232 7,5 woning 51,70 - - 51,70 53,36 1,66 ja 53
Waaloord 59 233 1,5 woning 50,77 - - 50,77 52,56 1,79 ja 53
Waaloord 59 233 4,5 woning 52,22 - - 52,22 53,96 1,74 ja 54
Waaloord 59 233 7,5 woning 52,45 - - 52,45 54,16 1,71 ja 54
Waaloord 60 234 1,5 woning 52,06 - - 52,06 54,04 1,98 ja 54
Waaloord 60 234 4,5 woning 53,30 - - 53,30 55,13 1,83 ja 55
Waaloord 60 234 7,5 woning 53,46 - - 53,46 55,26 1,80 ja 55
Waaloord 60 235 1,5 woning 56,17 - - 56,17 58,00 1,83 ja 58
Waaloord 60 235 4,5 woning 57,16 - - 57,16 58,86 1,70 ja 59
Waaloord 60 235 7,5 woning 57,26 - - 57,26 58,93 1,67 ja 59
Waaloord 61 236 1,5 woning 54,60 - - 54,60 56,06 1,46 nee -
Waaloord 61 236 4,5 woning 56,02 - - 56,02 57,37 1,35 nee -
Waaloord 61 236 7,5 woning 56,21 - - 56,21 57,54 1,33 nee -
Waaloord 62 237 1,5 woning 54,36 - - 54,36 55,78 1,42 nee -
Waaloord 62 237 4,5 woning 55,83 - - 55,83 57,15 1,32 nee -
Waaloord 62 237 7,5 woning 56,05 - - 56,05 57,34 1,29 nee -
Waaloord 65 238 1,5 woning 53,50 - - 53,50 54,75 1,25 nee -
Waaloord 65 238 4,5 woning 55,07 - - 55,07 56,25 1,18 nee -
Waaloord 65 238 7,5 woning 55,32 - - 55,32 56,49 1,17 nee -
Waaloord 663 239 1,5 woning 54,15 - - 54,15 55,52 1,37 nee -
Waaloord 663 239 4,5 woning 55,67 - - 55,67 56,96 1,29 nee -
Waaloord 663 239 7,5 woning 55,92 - - 55,92 57,19 1,27 nee -
Waaloord 86 240 1,5 woning 55,40 - - 55,40 56,49 1,09 nee -
Waaloord 86 240 4,5 woning 56,67 - - 56,67 57,74 1,07 nee -
Waaloord 86 240 7,5 woning 56,85 - - 56,85 57,92 1,07 nee -
Waaloord 88 241 1,5 woning 53,91 - - 53,91 54,98 1,07 nee -
Waaloord 88 241 4,5 woning 55,44 - - 55,44 56,49 1,05 nee -
Waaloord 88 241 7,5 woning 55,73 - - 55,73 56,79 1,06 nee -
Waaloord 95 242 1,5 woning 53,96 - - 53,96 55,32 1,36 nee -
Waaloord 95 242 4,5 woning 55,53 - - 55,53 56,82 1,29 nee -
Waaloord 95 242 7,5 woning 55,74 - - 55,74 57,00 1,26 nee -
Wederikveld 1 - 31 243 1,5 woning 56,25 - - 56,25 56,98 0,73 nee -
Wederikveld 1 - 31 243 4,5 woning 57,06 - - 57,06 57,80 0,74 nee -
Wederikveld 1 - 31 243 7,5 woning 57,14 - - 57,14 57,88 0,74 nee -
Wederikveld 1 - 31 243 10,5 woning 57,12 - - 57,12 57,86 0,74 nee -
Wederikveld 1 - 31 243 12,5 woning 57,07 - - 57,07 57,81 0,74 nee -
Wederikveld 1 - 31 244 1,5 woning 51,76 - - 51,76 52,50 0,74 nee -
Wederikveld 1 - 31 244 4,5 woning 53,04 - - 53,04 53,77 0,73 nee -
Wederikveld 1 - 31 244 7,5 woning 53,23 - - 53,23 53,98 0,75 nee -
Wederikveld 1 - 31 244 10,5 woning 53,30 - - 53,30 54,03 0,73 nee -
Wederikveld 1 - 31 244 12,5 woning 53,30 - - 53,30 54,04 0,74 nee -
Wederikveld 125-155 245 1,5 woning 48,14 - - 48,14 48,66 0,52 nee -
Wederikveld 125-155 245 4,5 woning 49,76 - - 49,76 50,17 0,41 nee -
Wederikveld 125-155 245 7,5 woning 50,32 - - 50,32 50,81 0,49 nee -
Wederikveld 125-155 245 10,5 woning 50,63 - - 50,63 51,15 0,52 nee -
Wederikveld 125-155 245 12,5 woning 50,68 - - 50,68 51,19 0,51 nee -
Wederikveld 125-155 246 1,5 woning 50,52 - - 50,52 51,39 0,87 nee -
Wederikveld 125-155 246 4,5 woning 51,93 - - 51,93 52,79 0,86 nee -
Wederikveld 125-155 246 7,5 woning 52,20 - - 52,20 53,06 0,86 nee -
Wederikveld 125-155 246 10,5 woning 52,24 - - 52,24 53,13 0,89 nee -
Wederikveld 125-155 246 12,5 woning 52,30 - - 52,30 53,18 0,88 nee -
Wederikveld 125-155 247 1,5 woning 50,96 - - 50,96 51,51 0,55 nee -
Wederikveld 125-155 247 4,5 woning 52,51 - - 52,51 52,98 0,47 nee -
Wederikveld 125-155 247 7,5 woning 52,80 - - 52,80 53,35 0,55 nee -
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Wederikveld 125-155 247 10,5 woning 52,87 - - 52,87 53,42 0,55 nee -
Wederikveld 125-155 248 1,5 woning 55,80 - - 55,80 56,74 0,94 nee -
Wederikveld 125-155 248 4,5 woning 56,79 - - 56,79 57,68 0,89 nee -
Wederikveld 125-155 248 7,5 woning 56,93 - - 56,93 57,81 0,88 nee -
Wederikveld 125-155 248 10,5 woning 56,95 - - 56,95 57,84 0,89 nee -
Wederikveld 42 249 1,5 woning 45,24 - - 48,00 45,82 - nee -
Wederikveld 42 249 4,5 woning 46,37 - - 48,00 46,92 - nee -
Wederikveld 42 249 7,5 woning 47,52 - - 48,00 48,03 0,03 nee -
Wederikveld 44 250 1,5 woning 45,39 - - 48,00 45,82 - nee -
Wederikveld 44 250 4,5 woning 46,49 - - 48,00 46,99 - nee -
Wederikveld 44 250 7,5 woning 47,61 - - 48,00 48,11 0,11 nee -
Wederikveld 46 251 1,5 woning 45,44 - - 48,00 45,78 - nee -
Wederikveld 46 251 4,5 woning 46,51 - - 48,00 46,89 - nee -
Wederikveld 46 251 7,5 woning 47,64 - - 48,00 48,03 0,03 nee -
Wederikveld 48 252 1,5 woning 45,21 - - 48,00 45,52 - nee -
Wederikveld 48 252 4,5 woning 46,26 - - 48,00 46,56 - nee -
Wederikveld 48 252 7,5 woning 47,39 - - 48,00 47,70 - nee -
Wederikveld 50 253 1,5 woning 45,03 - - 48,00 45,15 - nee -
Wederikveld 50 253 4,5 woning 46,07 - - 48,00 46,24 - nee -
Wederikveld 50 253 7,5 woning 47,16 - - 48,00 47,37 - nee -
Wederikveld 52 254 1,5 woning 45,24 - - 48,00 45,60 - nee -
Wederikveld 52 254 4,5 woning 46,33 - - 48,00 46,70 - nee -
Wederikveld 52 254 7,5 woning 47,09 - - 48,00 47,38 - nee -
Wederikveld 54 255 1,5 woning 45,09 - - 48,00 45,52 - nee -
Wederikveld 54 255 4,5 woning 46,05 - - 48,00 46,51 - nee -
Wederikveld 54 255 7,5 woning 47,18 - - 48,00 47,66 - nee -
Wederikveld 63-95 256 1,5 woning 56,10 - - 56,10 56,84 0,74 nee -
Wederikveld 63-95 256 4,5 woning 56,95 - - 56,95 57,70 0,75 nee -
Wederikveld 63-95 256 7,5 woning 57,06 - - 57,06 57,80 0,74 nee -
Wederikveld 63-95 256 10,5 woning 57,07 - - 57,07 57,82 0,75 nee -
Wederikveld 63-95 256 12,5 woning 57,04 - - 57,04 57,79 0,75 nee -
Wederikveld 63-95 257 1,5 woning 52,42 - - 52,42 53,11 0,69 nee -
Wederikveld 63-95 257 4,5 woning 53,51 - - 53,51 54,21 0,70 nee -
Wederikveld 63-95 257 7,5 woning 53,71 - - 53,71 54,40 0,69 nee -
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Barwoutswaarder 30 103 4,5 woning 37,87 - - 48,00 40,70 - nee -
Barwoutswaarder 30 103 7,5 woning 38,92 - - 48,00 41,74 - nee -
Barwoutswaarder 32 104 1,5 woning 38,70 - - 48,00 40,96 - nee -
Barwoutswaarder 32 104 4,5 woning 40,15 - - 48,00 42,78 - nee -
Barwoutswaarder 32 104 7,5 woning 41,39 - - 48,00 44,05 - nee -
Barwoutswaarder 32 105 7,5 woning 33,36 - - 48,00 41,64 - nee -
Barwoutswaarder 34 107 1,5 woning 40,65 - - 48,00 42,60 - nee -
Barwoutswaarder 34 107 4,5 woning 42,31 - - 48,00 45,19 - nee -
Barwoutswaarder 34 107 7,5 woning 43,07 - - 48,00 46,30 - nee -
Barwoutswaarder 36 109 1,5 woning 41,03 - - 48,00 42,63 - nee -
Barwoutswaarder 36 109 4,5 woning 42,76 - - 48,00 45,51 - nee -
Barwoutswaarder 36 109 7,5 woning 43,40 - - 48,00 46,51 - nee -
Barwoutswaarder 38 111 1,5 woning 41,26 - - 48,00 42,88 - nee -
Barwoutswaarder 38 111 4,5 woning 43,06 - - 48,00 45,96 - nee -
Barwoutswaarder 38 111 7,5 woning 43,64 - - 48,00 46,88 - nee -
Barwoutswaarder 48 113 1,5 woning 37,87 - - 48,00 46,44 - nee -
Barwoutswaarder 48 113 4,5 woning 39,91 - - 48,00 48,37 0,37 nee -
Barwoutswaarder 48 113 7,5 woning 40,42 - - 48,00 48,77 0,77 nee -
Barwoutswaarder 48 114 1,5 woning 38,18 - - 48,00 44,44 - nee -
Barwoutswaarder 48 114 4,5 woning 40,23 - - 48,00 46,59 - nee -
Barwoutswaarder 48 114 7,5 woning 40,62 - - 48,00 47,06 - nee -
Barwoutswaarder 50 118 4,5 woning 39,95 - - 48,00 40,79 - nee -
Barwoutswaarder 50 118 7,5 woning 40,22 - - 48,00 41,37 - nee -
Barwoutswaarder 50 119 1,5 woning 41,28 - - 48,00 44,32 - nee -
Barwoutswaarder 50 119 4,5 woning 43,24 - - 48,00 46,55 - nee -
Barwoutswaarder 50 119 7,5 woning 43,50 - - 48,00 47,07 - nee -
Barwoutswaarder 64 120 1,5 woning 42,93 - - 48,00 44,62 - nee -
Barwoutswaarder 64 120 4,5 woning 44,72 - - 48,00 46,30 - nee -
Barwoutswaarder 64 121 1,5 woning 39,65 - - 48,00 40,99 - nee -
Barwoutswaarder 64 121 4,5 woning 41,50 - - 48,00 43,15 - nee -
Hobbemastraat 121-151 137 1,5 woning 40,18 - - 48,00 40,84 - nee -
Hobbemastraat 121-151 137 4,5 woning 40,59 - - 48,00 41,42 - nee -
Hobbemastraat 121-151 137 7,5 woning 40,84 - - 48,00 41,90 - nee -
Hobbemastraat 121-151 137 10,5 woning 41,18 - - 48,00 42,47 - nee -
Hobbemastraat 121-151 137 12,5 woning 41,39 - - 48,00 42,76 - nee -
Hobbemastraat 162-184 139 1,5 woning 37,96 - - 48,00 40,07 - nee -
Hobbemastraat 162-184 139 4,5 woning 38,64 - - 48,00 40,29 - nee -
Hobbemastraat 162-184 139 7,5 woning 38,99 - - 48,00 40,59 - nee -
Hobbemastraat 186 141 1,5 woning 40,50 - - 48,00 42,31 - nee -
Hobbemastraat 186 141 4,5 woning 41,24 - - 48,00 42,74 - nee -
Hobbemastraat 186 141 7,5 woning 41,92 - - 48,00 43,38 - nee -
Hobbemastraat 186 142 1,5 woning 38,47 - - 48,00 41,65 - nee -
Hobbemastraat 186 142 4,5 woning 38,85 - - 48,00 42,08 - nee -
Hobbemastraat 186 142 7,5 woning 39,81 - - 48,00 42,95 - nee -
Leidsestraatweg 134 145 1,5 woning 56,84 - - 56,84 58,78 1,94 ja 59
Leidsestraatweg 134 145 4,5 woning 57,64 - - 57,64 59,50 1,86 ja 60
Leidsestraatweg 134 145 7,5 woning 57,72 - - 57,72 59,54 1,82 ja 60
Leidsestraatweg 225 147 7,5 woning 40,10 - - 48,00 43,42 - nee -
Leidsestraatweg 225 148 1,5 woning 45,51 - - 48,00 48,07 0,07 nee -
Leidsestraatweg 225 148 4,5 woning 46,40 - - 48,00 48,90 0,90 nee -
Leidsestraatweg 225 148 7,5 woning 46,90 - - 48,00 49,43 1,43 nee -
Leidsestraatweg 229 149 1,5 woning 56,47 62 - 56,47 54,81 - nee -
Leidsestraatweg 229 149 4,5 woning 56,66 62 - 56,66 54,95 - nee -
Leidsestraatweg 229 150 1,5 woning 62,72 66 - 62,72 61,90 - nee -
Leidsestraatweg 229 150 4,5 woning 62,51 66 - 62,51 61,92 - nee -
Leidsestraatweg 229 151 1,5 woning 58,58 66 - 58,58 59,95 1,37 nee -
Leidsestraatweg 229 151 4,5 woning 58,93 66 - 58,93 60,34 1,41 nee -
Leidsestraatweg 231 152 1,5 woning 56,11 - - 56,11 57,36 1,25 nee -
Leidsestraatweg 231 152 4,5 woning 56,41 - - 56,41 57,68 1,27 nee -
Leidsestraatweg 231 153 1,5 woning 61,09 - - 61,09 62,00 0,91 nee -
Leidsestraatweg 231 153 4,5 woning 61,22 - - 61,22 62,20 0,98 nee -
Leidsestraatweg 233 154 1,5 woning 62,05 - - 62,05 62,62 0,57 nee -
Leidsestraatweg 233 154 4,5 woning 62,09 - - 62,09 62,82 0,73 nee -
Leidsestraatweg 237 155 1,5 woning 58,89 - - 58,89 60,12 1,23 nee -
Leidsestraatweg 237 155 4,5 woning 59,26 - - 59,26 60,53 1,27 nee -
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Leidsestraatweg 237 155 7,5 woning 59,20 - - 59,20 60,50 1,30 nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 171 1,5 woning 42,19 - - 48,00 42,36 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 171 4,5 woning 45,02 - - 48,00 46,02 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 171 7,5 woning 46,00 - - 48,00 46,92 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 173 1,5 woning 45,17 - - 48,00 46,69 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 173 4,5 woning 46,66 - - 48,00 48,06 0,06 nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 173 7,5 woning 47,53 - - 48,00 48,87 0,87 nee -
Pieter Mondriaanlaan 4 174 4,5 woning 42,84 - - 48,00 42,33 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 4 174 7,5 woning 43,92 - - 48,00 43,37 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 5 176 7,5 woning 39,33 - - 48,00 40,95 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 6 178 7,5 woning 38,50 - - 48,00 41,28 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 6 179 7,5 woning 38,31 - - 48,00 40,19 - nee -
Rembrandtlaan 134 188 7,5 woning 39,05 - - 48,00 40,31 - nee -
Rembrandtlaan 134 189 7,5 woning 39,05 - - 48,00 40,26 - nee -
Rembrandtlaan 136 190 1,5 woning 47,02 - - 48,00 48,36 0,36 nee -
Rembrandtlaan 136 190 4,5 woning 48,88 - - 48,88 50,20 1,32 nee -
Rembrandtlaan 136 190 7,5 woning 49,39 - - 49,39 50,63 1,24 nee -
Rembrandtlaan 138 191 1,5 woning 48,05 - - 48,05 49,47 1,42 nee -
Rembrandtlaan 138 191 4,5 woning 49,93 - - 49,93 51,29 1,36 nee -
Rembrandtlaan 138 191 7,5 woning 50,34 - - 50,34 51,64 1,30 nee -
Rembrandtlaan 140 192 1,5 woning 48,94 - - 48,94 50,49 1,55 ja 50
Rembrandtlaan 140 192 4,5 woning 50,83 - - 50,83 52,25 1,42 nee -
Rembrandtlaan 140 192 7,5 woning 51,14 - - 51,14 52,51 1,37 nee -
Rembrandtlaan 142 193 1,5 woning 49,81 - - 49,81 51,53 1,72 ja 52
Rembrandtlaan 142 193 4,5 woning 51,69 - - 51,69 53,23 1,54 ja 53
Rembrandtlaan 142 193 7,5 woning 51,92 - - 51,92 53,44 1,52 ja 53
Rembrandtlaan 144 194 1,5 woning 50,56 - - 50,56 52,33 1,77 ja 52
Rembrandtlaan 144 194 4,5 woning 52,39 - - 52,39 53,94 1,55 ja 54
Rembrandtlaan 144 194 7,5 woning 52,56 - - 52,56 54,07 1,51 ja 54
Rembrandtlaan 146 195 1,5 woning 51,41 - - 51,41 53,35 1,94 ja 53
Rembrandtlaan 146 195 4,5 woning 53,18 - - 53,18 54,85 1,67 ja 55
Rembrandtlaan 146 195 7,5 woning 53,30 - - 53,30 54,93 1,63 ja 55
Rembrandtlaan 148 196 1,5 woning 51,83 - - 51,83 53,90 2,07 ja 54
Rembrandtlaan 148 196 4,5 woning 53,54 - - 53,54 55,30 1,76 ja 55
Rembrandtlaan 148 196 7,5 woning 53,61 - - 53,61 55,35 1,74 ja 55
Rembrandtlaan 148 197 1,5 woning 53,11 - - 53,11 55,21 2,10 ja 55
Rembrandtlaan 148 197 4,5 woning 54,75 - - 54,75 56,59 1,84 ja 57
Rembrandtlaan 148 197 7,5 woning 54,78 - - 54,78 56,62 1,84 ja 57
Rembrandtlaan 148 198 1,5 woning 51,67 - - 51,67 53,36 1,69 ja 53
Rembrandtlaan 148 198 4,5 woning 53,39 - - 53,39 54,93 1,54 ja 55
Rembrandtlaan 148 198 7,5 woning 53,60 - - 53,60 55,11 1,51 ja 55
Vincent van Goghlaan 1 202 1,5 woning 39,42 - - 48,00 40,34 - nee -
Vincent van Goghlaan 1 202 4,5 woning 40,25 - - 48,00 41,19 - nee -
Vincent van Goghlaan 1 202 7,5 woning 41,06 - - 48,00 42,04 - nee -
Vincent van Goghlaan 1 203 1,5 woning 39,77 - - 48,00 41,08 - nee -
Vincent van Goghlaan 1 203 4,5 woning 40,44 - - 48,00 41,74 - nee -
Vincent van Goghlaan 1 203 7,5 woning 41,24 - - 48,00 42,53 - nee -
Vincent van Goghlaan 2 204 4,5 woning 39,19 - - 48,00 40,20 - nee -
Vincent van Goghlaan 2 204 7,5 woning 40,07 - - 48,00 41,10 - nee -
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Eikenlaan 1-49 123 1,5 woning 39,72 - - 48,00 39,87 - nee -
Eikenlaan 1-49 123 4,5 woning 40,26 - - 48,00 40,36 - nee -
Eikenlaan 1-49 123 7,5 woning 40,86 - - 48,00 40,93 - nee -
Eikenlaan 1-49 125 1,5 woning 40,95 - - 48,00 41,15 - nee -
Eikenlaan 1-49 125 4,5 woning 41,61 - - 48,00 41,73 - nee -
Eikenlaan 1-49 125 7,5 woning 42,39 - - 48,00 42,48 - nee -
Molenvlietbaan 12 157 1,5 woning 53,68 - - 53,68 54,13 0,45 nee -
Molenvlietbaan 12 157 4,5 woning 54,08 - - 54,08 54,51 0,43 nee -
Molenvlietbaan 12 157 7,5 woning 54,02 - - 54,02 54,45 0,43 nee -
Molenvlietbaan 12 158 1,5 woning 56,46 - - 56,46 56,86 0,40 nee -
Molenvlietbaan 12 158 4,5 woning 56,79 - - 56,79 57,18 0,39 nee -
Molenvlietbaan 12 158 7,5 woning 56,67 - - 56,67 57,06 0,39 nee -
Molenvlietbaan 14 159 1,5 woning 51,21 - - 51,21 51,69 0,48 nee -
Molenvlietbaan 14 159 4,5 woning 52,00 - - 52,00 52,44 0,44 nee -
Molenvlietbaan 14 159 7,5 woning 52,08 - - 52,08 52,51 0,43 nee -
Molenvlietbaan 16 160 1,5 woning 49,59 - - 49,59 50,03 0,44 nee -
Molenvlietbaan 16 160 4,5 woning 50,72 - - 50,72 51,13 0,41 nee -
Molenvlietbaan 16 160 7,5 woning 50,88 - - 50,88 51,29 0,41 nee -
Molenvlietbaan 18 161 1,5 woning 43,73 - - 48,00 44,16 - nee -
Molenvlietbaan 18 161 4,5 woning 45,07 - - 48,00 45,49 - nee -
Molenvlietbaan 18 161 7,5 woning 45,66 - - 48,00 46,08 - nee -
Molenvlietbaan 20 162 1,5 woning 45,09 - - 48,00 45,53 - nee -
Molenvlietbaan 20 162 4,5 woning 46,54 - - 48,00 46,98 - nee -
Molenvlietbaan 20 162 7,5 woning 47,00 - - 48,00 47,46 - nee -
Molenvlietbaan 22 163 1,5 woning 45,11 - - 48,00 45,48 - nee -
Molenvlietbaan 22 163 4,5 woning 46,57 - - 48,00 46,94 - nee -
Molenvlietbaan 22 163 7,5 woning 47,09 - - 48,00 47,47 - nee -
Molenvlietbaan 24 164 1,5 woning 44,56 - - 48,00 45,03 - nee -
Molenvlietbaan 24 164 4,5 woning 45,92 - - 48,00 46,38 - nee -
Molenvlietbaan 24 164 7,5 woning 46,54 - - 48,00 47,00 - nee -
Molenvlietbaan 26 165 1,5 woning 43,92 - - 48,00 44,37 - nee -
Molenvlietbaan 26 165 4,5 woning 45,12 - - 48,00 45,57 - nee -
Molenvlietbaan 26 165 7,5 woning 45,87 - - 48,00 46,31 - nee -
Molenvlietbaan 28 166 1,5 woning 43,63 - - 48,00 44,07 - nee -
Molenvlietbaan 28 166 4,5 woning 44,69 - - 48,00 45,14 - nee -
Molenvlietbaan 28 166 7,5 woning 45,49 - - 48,00 45,95 - nee -
Molenvlietbaan 30 167 1,5 woning 42,13 - - 48,00 42,63 - nee -
Molenvlietbaan 30 167 4,5 woning 42,95 - - 48,00 43,43 - nee -
Molenvlietbaan 30 167 7,5 woning 43,77 - - 48,00 44,26 - nee -
Molenvlietbaan 32 168 1,5 woning 42,42 - - 48,00 42,83 - nee -
Molenvlietbaan 32 168 4,5 woning 43,24 - - 48,00 43,66 - nee -
Molenvlietbaan 32 168 7,5 woning 44,09 - - 48,00 44,50 - nee -
Waaloord 40 225 1,5 woning 49,16 - - 49,16 49,57 0,41 nee -
Waaloord 40 225 4,5 woning 50,89 - - 50,89 51,30 0,41 nee -
Waaloord 40 225 7,5 woning 51,24 - - 51,24 51,65 0,41 nee -
Waaloord 45 226 1,5 woning 49,50 - - 49,50 50,06 0,56 nee -
Waaloord 45 226 4,5 woning 51,20 - - 51,20 51,73 0,53 nee -
Waaloord 45 226 7,5 woning 51,54 - - 51,54 52,04 0,50 nee -
Waaloord 49 227 1,5 woning 49,49 - - 49,49 50,36 0,87 nee -
Waaloord 49 227 4,5 woning 51,11 - - 51,11 51,88 0,77 nee -
Waaloord 49 227 7,5 woning 51,44 - - 51,44 52,15 0,71 nee -
Waaloord 54 228 1,5 woning 48,44 - - 48,44 49,13 0,69 nee -
Waaloord 54 228 4,5 woning 50,13 - - 50,13 50,77 0,64 nee -
Waaloord 54 228 7,5 woning 50,45 - - 50,45 51,04 0,59 nee -
Waaloord 55 229 1,5 woning 48,09 - - 48,09 48,68 0,59 nee -
Waaloord 55 229 4,5 woning 49,80 - - 49,80 50,35 0,55 nee -
Waaloord 55 229 7,5 woning 50,12 - - 50,12 50,63 0,51 nee -
Waaloord 56 230 1,5 woning 47,56 - - 48,00 48,05 0,05 nee -
Waaloord 56 230 4,5 woning 49,31 - - 49,31 49,78 0,47 nee -
Waaloord 56 230 7,5 woning 49,63 - - 49,63 50,06 0,43 nee -
Waaloord 57 231 1,5 woning 47,59 - - 48,00 47,97 - nee -
Waaloord 57 231 4,5 woning 49,34 - - 49,34 49,68 0,34 nee -
Waaloord 57 231 7,5 woning 49,58 - - 49,58 49,92 0,34 nee -
Waaloord 58 232 1,5 woning 47,37 - - 48,00 47,70 - nee -
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Waaloord 58 232 4,5 woning 49,14 - - 49,14 49,43 0,29 nee -
Waaloord 58 232 7,5 woning 49,37 - - 49,37 49,67 0,30 nee -
Waaloord 59 233 1,5 woning 47,14 - - 48,00 47,43 - nee -
Waaloord 59 233 4,5 woning 48,92 - - 48,92 49,16 0,24 nee -
Waaloord 59 233 7,5 woning 49,15 - - 49,15 49,40 0,25 nee -
Waaloord 60 234 1,5 woning 46,86 - - 48,00 47,07 - nee -
Waaloord 60 234 4,5 woning 48,64 - - 48,64 48,82 0,18 nee -
Waaloord 60 234 7,5 woning 48,88 - - 48,88 49,08 0,20 nee -
Waaloord 60 235 4,5 woning 41,82 - - 48,00 41,19 - nee -
Waaloord 60 235 7,5 woning 42,00 - - 48,00 41,42 - nee -
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Barwoutswaarder 32 104 7,5 woning 40,55 - - 48,00 40,52 - nee -
Barwoutswaarder 32 105 7,5 woning 40,98 - - 48,00 41,11 - nee -
Barwoutswaarder 34 107 1,5 woning 42,27 - - 48,00 42,38 - nee -
Barwoutswaarder 34 107 4,5 woning 43,54 - - 48,00 43,68 - nee -
Barwoutswaarder 34 107 7,5 woning 44,61 - - 48,00 44,88 - nee -
Barwoutswaarder 36 109 1,5 woning 43,11 - - 48,00 43,16 - nee -
Barwoutswaarder 36 109 4,5 woning 44,36 - - 48,00 44,46 - nee -
Barwoutswaarder 36 109 7,5 woning 45,38 - - 48,00 45,59 - nee -
Barwoutswaarder 38 111 1,5 woning 43,56 - - 48,00 43,83 - nee -
Barwoutswaarder 38 111 4,5 woning 44,81 - - 48,00 45,13 - nee -
Barwoutswaarder 38 111 7,5 woning 45,87 - - 48,00 46,20 - nee -
Barwoutswaarder 48 114 1,5 woning 39,26 - - 48,00 42,07 - nee -
Barwoutswaarder 48 114 4,5 woning 40,41 - - 48,00 44,88 - nee -
Barwoutswaarder 48 114 7,5 woning 41,90 - - 48,00 46,09 - nee -
Barwoutswaarder 50 119 1,5 woning 37,50 - - 48,00 43,00 - nee -
Barwoutswaarder 50 119 4,5 woning 38,41 - - 48,00 45,08 - nee -
Barwoutswaarder 50 119 7,5 woning 39,71 - - 48,00 46,11 - nee -
Hobbemastraat 118-140 134 1,5 woning 55,44 - - 55,44 55,71 0,27 nee -
Hobbemastraat 118-140 134 4,5 woning 56,41 - - 56,41 56,65 0,24 nee -
Hobbemastraat 118-140 134 7,5 woning 56,53 - - 56,53 56,75 0,22 nee -
Hobbemastraat 121-151 136 1,5 woning 40,72 - - 48,00 40,92 - nee -
Hobbemastraat 121-151 136 4,5 woning 41,94 - - 48,00 42,08 - nee -
Hobbemastraat 121-151 136 7,5 woning 43,08 - - 48,00 43,22 - nee -
Hobbemastraat 121-151 136 10,5 woning 44,49 - - 48,00 44,61 - nee -
Hobbemastraat 121-151 136 12,5 woning 44,98 - - 48,00 45,12 - nee -
Hobbemastraat 121-151 137 7,5 woning 41,63 - - 48,00 41,16 - nee -
Hobbemastraat 121-151 137 10,5 woning 41,78 - - 48,00 41,33 - nee -
Hobbemastraat 121-151 137 12,5 woning 41,77 - - 48,00 41,36 - nee -
Hobbemastraat 142-160 138 1,5 woning 53,80 - - 53,80 54,11 0,31 nee -
Hobbemastraat 142-160 138 4,5 woning 55,20 - - 55,20 55,48 0,28 nee -
Hobbemastraat 142-160 138 7,5 woning 55,45 - - 55,45 55,72 0,27 nee -
Hobbemastraat 162-184 139 1,5 woning 55,03 - - 55,03 55,36 0,33 nee -
Hobbemastraat 162-184 139 4,5 woning 56,10 - - 56,10 56,40 0,30 nee -
Hobbemastraat 162-184 139 7,5 woning 56,21 - - 56,21 56,52 0,31 nee -
Hobbemastraat 162-184 140 1,5 woning 50,34 - - 50,34 50,66 0,32 nee -
Hobbemastraat 162-184 140 4,5 woning 51,74 - - 51,74 52,04 0,30 nee -
Hobbemastraat 162-184 140 7,5 woning 51,80 - - 51,80 52,13 0,33 nee -
Hobbemastraat 186 141 1,5 woning 54,64 - - 54,64 55,06 0,42 nee -
Hobbemastraat 186 141 4,5 woning 55,72 - - 55,72 56,13 0,41 nee -
Hobbemastraat 186 141 7,5 woning 55,82 - - 55,82 56,23 0,41 nee -
Hobbemastraat 186 142 1,5 woning 51,82 - - 51,82 52,15 0,33 nee -
Hobbemastraat 186 142 4,5 woning 53,23 - - 53,23 53,56 0,33 nee -
Hobbemastraat 186 142 7,5 woning 53,31 - - 53,31 53,66 0,35 nee -
Leidsestraatweg 225 147 1,5 woning 40,05 - - 48,00 41,90 - nee -
Leidsestraatweg 225 147 4,5 woning 41,81 - - 48,00 43,56 - nee -
Leidsestraatweg 225 147 7,5 woning 43,29 - - 48,00 44,93 - nee -
Leidsestraatweg 225 148 1,5 woning 45,25 - - 48,00 46,63 - nee -
Leidsestraatweg 225 148 4,5 woning 47,01 - - 48,00 48,27 0,27 nee -
Leidsestraatweg 225 148 7,5 woning 47,78 - - 48,00 49,05 1,05 nee -
Leidsestraatweg 229 149 1,5 woning 48,21 - - 48,21 48,75 0,54 nee -
Leidsestraatweg 229 149 4,5 woning 49,71 - - 49,71 50,11 0,40 nee -
Leidsestraatweg 229 150 1,5 woning 48,83 - - 48,83 49,13 0,30 nee -
Leidsestraatweg 229 150 4,5 woning 50,26 - - 50,26 50,46 0,20 nee -
Leidsestraatweg 229 151 1,5 woning 43,62 - - 48,00 44,16 - nee -
Leidsestraatweg 229 151 4,5 woning 44,13 - - 48,00 44,56 - nee -
Leidsestraatweg 231 152 1,5 woning 44,32 - - 48,00 45,24 - nee -
Leidsestraatweg 231 152 4,5 woning 45,15 - - 48,00 45,88 - nee -
Leidsestraatweg 231 153 1,5 woning 44,15 - - 48,00 45,05 - nee -
Leidsestraatweg 231 153 4,5 woning 44,93 - - 48,00 45,65 - nee -
Leidsestraatweg 233 154 1,5 woning 43,44 - - 48,00 44,04 - nee -
Leidsestraatweg 233 154 4,5 woning 44,19 - - 48,00 44,77 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 171 1,5 woning 50,14 - - 50,14 50,44 0,30 nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 171 4,5 woning 51,24 - - 51,24 51,53 0,29 nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 171 7,5 woning 51,34 - - 51,34 51,61 0,27 nee -
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Pieter Mondriaanlaan 3 172 1,5 woning 52,69 - - 52,69 52,89 0,20 nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 172 4,5 woning 53,65 - - 53,65 53,82 0,17 nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 172 7,5 woning 53,76 - - 53,76 53,92 0,16 nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 173 1,5 woning 55,88 - - 55,88 56,21 0,33 nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 173 4,5 woning 56,59 - - 56,59 56,88 0,29 nee -
Pieter Mondriaanlaan 3 173 7,5 woning 56,60 - - 56,60 56,88 0,28 nee -
Pieter Mondriaanlaan 4 174 1,5 woning 48,90 - - 48,90 49,08 0,18 nee -
Pieter Mondriaanlaan 4 174 4,5 woning 50,46 - - 50,46 50,71 0,25 nee -
Pieter Mondriaanlaan 4 174 7,5 woning 50,68 - - 50,68 50,92 0,24 nee -
Pieter Mondriaanlaan 4 175 1,5 woning 50,98 - - 50,98 51,14 0,16 nee -
Pieter Mondriaanlaan 4 175 4,5 woning 52,33 - - 52,33 52,47 0,14 nee -
Pieter Mondriaanlaan 4 175 7,5 woning 52,52 - - 52,52 52,63 0,11 nee -
Pieter Mondriaanlaan 5 176 1,5 woning 46,47 - - 48,00 46,99 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 5 176 4,5 woning 49,35 - - 49,35 49,52 0,17 nee -
Pieter Mondriaanlaan 5 176 7,5 woning 49,95 - - 49,95 50,10 0,15 nee -
Pieter Mondriaanlaan 5 177 1,5 woning 49,66 - - 49,66 49,80 0,14 nee -
Pieter Mondriaanlaan 5 177 4,5 woning 51,25 - - 51,25 51,37 0,12 nee -
Pieter Mondriaanlaan 5 177 7,5 woning 51,49 - - 51,49 51,60 0,11 nee -
Pieter Mondriaanlaan 6 178 1,5 woning 44,50 - - 48,00 44,99 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 6 178 4,5 woning 46,99 - - 48,00 47,58 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 6 178 7,5 woning 48,06 - - 48,06 48,65 0,59 nee -
Pieter Mondriaanlaan 6 179 1,5 woning 48,51 - - 48,51 48,69 0,18 nee -
Pieter Mondriaanlaan 6 179 4,5 woning 50,23 - - 50,23 50,38 0,15 nee -
Pieter Mondriaanlaan 6 179 7,5 woning 50,55 - - 50,55 50,69 0,14 nee -
Pieter Mondriaanlaan 7 180 1,5 woning 47,69 - - 48,00 47,82 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 7 180 4,5 woning 49,40 - - 49,40 49,52 0,12 nee -
Pieter Mondriaanlaan 7 180 7,5 woning 49,85 - - 49,85 49,95 0,10 nee -
Pieter Mondriaanlaan 7 181 1,5 woning 43,59 - - 48,00 44,13 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 7 181 4,5 woning 46,27 - - 48,00 46,83 - nee -
Pieter Mondriaanlaan 7 181 7,5 woning 47,37 - - 48,00 47,95 - nee -
Rembrandtlaan 102 182 1,5 woning 56,10 - - 56,10 55,92 - nee -
Rembrandtlaan 102 182 4,5 woning 56,89 - - 56,89 56,70 - nee -
Rembrandtlaan 102 182 7,5 woning 56,96 - - 56,96 56,77 - nee -
Rembrandtlaan 116 183 1,5 woning 56,28 - - 56,28 56,10 - nee -
Rembrandtlaan 116 183 4,5 woning 57,05 - - 57,05 56,86 - nee -
Rembrandtlaan 116 183 7,5 woning 57,13 - - 57,13 56,95 - nee -
Rembrandtlaan 126 184 1,5 woning 56,43 - - 56,43 56,25 - nee -
Rembrandtlaan 126 184 4,5 woning 57,17 - - 57,17 56,99 - nee -
Rembrandtlaan 126 184 7,5 woning 57,26 - - 57,26 57,09 - nee -
Rembrandtlaan 128 185 1,5 woning 56,47 - - 56,47 56,30 - nee -
Rembrandtlaan 128 185 4,5 woning 57,21 - - 57,21 57,03 - nee -
Rembrandtlaan 128 185 7,5 woning 57,29 - - 57,29 57,12 - nee -
Rembrandtlaan 130 186 1,5 woning 56,49 - - 56,49 56,31 - nee -
Rembrandtlaan 130 186 4,5 woning 57,21 - - 57,21 57,04 - nee -
Rembrandtlaan 130 186 7,5 woning 57,30 - - 57,30 57,13 - nee -
Rembrandtlaan 132 187 1,5 woning 56,52 - - 56,52 56,36 - nee -
Rembrandtlaan 132 187 4,5 woning 57,25 - - 57,25 57,08 - nee -
Rembrandtlaan 132 187 7,5 woning 57,32 - - 57,32 57,16 - nee -
Rembrandtlaan 134 188 1,5 woning 56,56 - - 56,56 56,40 - nee -
Rembrandtlaan 134 188 4,5 woning 57,27 - - 57,27 57,11 - nee -
Rembrandtlaan 134 188 7,5 woning 57,34 - - 57,34 57,19 - nee -
Rembrandtlaan 134 189 1,5 woning 56,56 - - 56,56 56,40 - nee -
Rembrandtlaan 134 189 4,5 woning 57,27 - - 57,27 57,11 - nee -
Rembrandtlaan 134 189 7,5 woning 57,34 - - 57,34 57,18 - nee -
Rembrandtlaan 136 190 1,5 woning 54,46 - - 54,46 54,75 0,29 nee -
Rembrandtlaan 136 190 4,5 woning 55,32 - - 55,32 55,61 0,29 nee -
Rembrandtlaan 136 190 7,5 woning 55,35 - - 55,35 55,64 0,29 nee -
Rembrandtlaan 138 191 1,5 woning 53,70 - - 53,70 54,04 0,34 nee -
Rembrandtlaan 138 191 4,5 woning 54,70 - - 54,70 55,02 0,32 nee -
Rembrandtlaan 138 191 7,5 woning 54,75 - - 54,75 55,07 0,32 nee -
Rembrandtlaan 140 192 1,5 woning 52,79 - - 52,79 53,21 0,42 nee -
Rembrandtlaan 140 192 4,5 woning 53,94 - - 53,94 54,33 0,39 nee -
Rembrandtlaan 140 192 7,5 woning 54,03 - - 54,03 54,40 0,37 nee -
Rembrandtlaan 142 193 1,5 woning 51,81 - - 51,81 52,36 0,55 nee -
Rembrandtlaan 142 193 4,5 woning 53,13 - - 53,13 53,60 0,47 nee -
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Rembrandtlaan 142 193 7,5 woning 53,24 - - 53,24 53,70 0,46 nee -
Rembrandtlaan 144 194 1,5 woning 51,09 - - 51,09 51,60 0,51 nee -
Rembrandtlaan 144 194 4,5 woning 52,52 - - 52,52 52,93 0,41 nee -
Rembrandtlaan 144 194 7,5 woning 52,71 - - 52,71 53,05 0,34 nee -
Rembrandtlaan 146 195 1,5 woning 50,32 - - 50,32 50,69 0,37 nee -
Rembrandtlaan 146 195 4,5 woning 51,86 - - 51,86 52,13 0,27 nee -
Rembrandtlaan 146 195 7,5 woning 52,13 - - 52,13 52,30 0,17 nee -
Rembrandtlaan 148 196 1,5 woning 49,93 - - 49,93 50,20 0,27 nee -
Rembrandtlaan 148 196 4,5 woning 51,51 - - 51,51 51,69 0,18 nee -
Rembrandtlaan 148 196 7,5 woning 51,83 - - 51,83 51,89 0,06 nee -
Rembrandtlaan 148 197 1,5 woning 45,38 - - 48,00 45,18 - nee -
Rembrandtlaan 148 197 4,5 woning 47,01 - - 48,00 46,83 - nee -
Rembrandtlaan 148 197 7,5 woning 47,31 - - 48,00 46,90 - nee -
Vincent van Goghlaan 1 202 1,5 woning 51,71 - - 51,71 51,79 0,08 nee -
Vincent van Goghlaan 1 202 4,5 woning 52,89 - - 52,89 52,98 0,09 nee -
Vincent van Goghlaan 1 202 7,5 woning 53,00 - - 53,00 53,09 0,09 nee -
Vincent van Goghlaan 1 203 1,5 woning 55,67 - - 55,67 55,59 - nee -
Vincent van Goghlaan 1 203 4,5 woning 56,56 - - 56,56 56,49 - nee -
Vincent van Goghlaan 1 203 7,5 woning 56,65 - - 56,65 56,59 - nee -
Vincent van Goghlaan 2 204 1,5 woning 50,37 - - 50,37 50,44 0,07 nee -
Vincent van Goghlaan 2 204 4,5 woning 51,85 - - 51,85 51,93 0,08 nee -
Vincent van Goghlaan 2 204 7,5 woning 52,03 - - 52,03 52,12 0,09 nee -
Vincent van Goghlaan 3 205 1,5 woning 51,00 - - 51,00 51,04 0,04 nee -
Vincent van Goghlaan 3 205 4,5 woning 52,66 - - 52,66 52,71 0,05 nee -
Vincent van Goghlaan 3 205 7,5 woning 52,85 - - 52,85 52,91 0,06 nee -
Vincent van Goghlaan 4 206 1,5 woning 47,87 - - 48,00 48,03 0,03 nee -
Vincent van Goghlaan 4 206 4,5 woning 49,60 - - 49,60 49,76 0,16 nee -
Vincent van Goghlaan 4 206 7,5 woning 49,99 - - 49,99 50,16 0,17 nee -
Vincent van Goghlaan 5 207 1,5 woning 46,69 - - 48,00 46,85 - nee -
Vincent van Goghlaan 5 207 4,5 woning 48,41 - - 48,41 48,59 0,18 nee -
Vincent van Goghlaan 5 207 7,5 woning 49,01 - - 49,01 49,19 0,18 nee -
Vincent van Goghlaan 6 208 1,5 woning 43,84 - - 48,00 43,92 - nee -
Vincent van Goghlaan 6 208 4,5 woning 45,26 - - 48,00 45,38 - nee -
Vincent van Goghlaan 6 208 7,5 woning 46,19 - - 48,00 46,33 - nee -
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CUMULATIEF GELUIDNIVEAU  (excl art 110g)

2023 2036 2023 2036
Naam Omschrijving Hoogte Lden Lden Naam Omschrijving Hoogte Lden Lden
100_A Barwoutswaarder 26 1,5 40 42 182_A Rembrandtlaan 102 1,5 61 61
100_B Barwoutswaarder 26 4,5 41 43 182_B Rembrandtlaan 102 4,5 62 62
101_A Barwoutswaarder 26 1,5 34 44 182_C Rembrandtlaan 102 7,5 62 62
101_B Barwoutswaarder 26 4,5 36 45 183_A Rembrandtlaan 116 1,5 61 61
102_A Barwoutswaarder 30 1,5 34 47 183_B Rembrandtlaan 116 4,5 62 62
102_B Barwoutswaarder 30 4,5 37 49 183_C Rembrandtlaan 116 7,5 62 62
102_C Barwoutswaarder 30 7,5 42 50 184_A Rembrandtlaan 126 1,5 61 61
103_A Barwoutswaarder 30 1,5 44 50 184_B Rembrandtlaan 126 4,5 62 62
103_B Barwoutswaarder 30 4,5 45 51 184_C Rembrandtlaan 126 7,5 62 62
103_C Barwoutswaarder 30 7,5 46 53 185_A Rembrandtlaan 128 1,5 62 61
104_A Barwoutswaarder 32 1,5 46 50 185_B Rembrandtlaan 128 4,5 62 62
104_B Barwoutswaarder 32 4,5 48 52 185_C Rembrandtlaan 128 7,5 62 62
104_C Barwoutswaarder 32 7,5 49 54 186_A Rembrandtlaan 130 1,5 62 61
105_A Barwoutswaarder 32 1,5 44 48 186_B Rembrandtlaan 130 4,5 62 62
105_B Barwoutswaarder 32 4,5 45 50 186_C Rembrandtlaan 130 7,5 62 62
105_C Barwoutswaarder 32 7,5 47 54 187_A Rembrandtlaan 132 1,5 62 62
106_A Barwoutswaarder 32 1,5 35 51 187_B Rembrandtlaan 132 4,5 62 62
106_B Barwoutswaarder 32 4,5 37 53 187_C Rembrandtlaan 132 7,5 62 62
106_C Barwoutswaarder 32 7,5 41 53 188_A Rembrandtlaan 134 1,5 62 62
107_A Barwoutswaarder 34 1,5 50 55 188_B Rembrandtlaan 134 4,5 62 62
107_B Barwoutswaarder 34 4,5 51 57 188_C Rembrandtlaan 134 7,5 62 62
107_C Barwoutswaarder 34 7,5 52 58 189_A Rembrandtlaan 134 1,5 62 62
108_A Barwoutswaarder 34 1,5 35 56 189_B Rembrandtlaan 134 4,5 62 62
108_B Barwoutswaarder 34 4,5 38 57 189_C Rembrandtlaan 134 7,5 62 62
108_C Barwoutswaarder 34 7,5 42 57 190_A Rembrandtlaan 136 1,5 60 61
109_A Barwoutswaarder 36 1,5 50 56 190_B Rembrandtlaan 136 4,5 61 62
109_B Barwoutswaarder 36 4,5 52 58 190_C Rembrandtlaan 136 7,5 61 62
109_C Barwoutswaarder 36 7,5 53 59 191_A Rembrandtlaan 138 1,5 60 61
110_A Barwoutswaarder 36 1,5 35 57 191_B Rembrandtlaan 138 4,5 61 62
110_B Barwoutswaarder 36 4,5 37 58 191_C Rembrandtlaan 138 7,5 61 62
110_C Barwoutswaarder 36 7,5 42 58 192_A Rembrandtlaan 140 1,5 59 61
111_A Barwoutswaarder 38 1,5 51 57 192_B Rembrandtlaan 140 4,5 61 62
111_B Barwoutswaarder 38 4,5 52 59 192_C Rembrandtlaan 140 7,5 61 62
111_C Barwoutswaarder 38 7,5 53 60 193_A Rembrandtlaan 142 1,5 59 61
112_A Barwoutswaarder 38 1,5 35 59 193_B Rembrandtlaan 142 4,5 60 62
112_B Barwoutswaarder 38 4,5 38 59 193_C Rembrandtlaan 142 7,5 61 62
112_C Barwoutswaarder 38 7,5 42 60 194_A Rembrandtlaan 144 1,5 59 61
113_A Barwoutswaarder 48 1,5 43 52 194_B Rembrandtlaan 144 4,5 60 62
113_B Barwoutswaarder 48 4,5 45 54 194_C Rembrandtlaan 144 7,5 61 62
113_C Barwoutswaarder 48 7,5 47 54 195_A Rembrandtlaan 146 1,5 59 61
114_A Barwoutswaarder 48 1,5 47 56 195_B Rembrandtlaan 146 4,5 61 62
114_B Barwoutswaarder 48 4,5 48 59 195_C Rembrandtlaan 146 7,5 61 62
114_C Barwoutswaarder 48 7,5 49 59 196_A Rembrandtlaan 148 1,5 59 61
115_A Barwoutswaarder 48 1,5 35 63 196_B Rembrandtlaan 148 4,5 61 62
115_B Barwoutswaarder 48 4,5 37 64 196_C Rembrandtlaan 148 7,5 61 62
115_C Barwoutswaarder 48 7,5 42 63 197_A Rembrandtlaan 148 1,5 59 61
116_A Barwoutswaarder 50 1,5 35 61 197_B Rembrandtlaan 148 4,5 60 62
116_B Barwoutswaarder 50 4,5 37 62 197_C Rembrandtlaan 148 7,5 61 63
116_C Barwoutswaarder 50 7,5 42 62 198_A Rembrandtlaan 148 1,5 57 59
117_A Barwoutswaarder 50 1,5 34 60 198_B Rembrandtlaan 148 4,5 59 60
117_B Barwoutswaarder 50 4,5 37 61 198_C Rembrandtlaan 148 7,5 59 61
117_C Barwoutswaarder 50 7,5 42 61 199_A Veldbloemenlaan 1 - 31 1,5 55 55
118_A Barwoutswaarder 50 1,5 43 48 199_B Veldbloemenlaan 1 - 31 4,5 56 57
118_B Barwoutswaarder 50 4,5 46 49 199_C Veldbloemenlaan 1 - 31 7,5 56 57
118_C Barwoutswaarder 50 7,5 47 50 199_D Veldbloemenlaan 1 - 31 10,5 56 57
119_A Barwoutswaarder 50 1,5 48 57 199_E Veldbloemenlaan 1 - 31 12,5 57 57
119_B Barwoutswaarder 50 4,5 49 59 200_A Veldbloemenlaan 1 - 31 1,5 61 62
119_C Barwoutswaarder 50 7,5 50 60 200_B Veldbloemenlaan 1 - 31 4,5 62 62
120_A Barwoutswaarder 64 1,5 48 50 200_C Veldbloemenlaan 1 - 31 7,5 62 62
120_B Barwoutswaarder 64 4,5 50 52 200_D Veldbloemenlaan 1 - 31 10,5 62 62
121_A Barwoutswaarder 64 1,5 45 48 200_E Veldbloemenlaan 1 - 31 12,5 62 62
121_B Barwoutswaarder 64 4,5 47 50 201_A Veldbloemenlaan 2 1,5 56 57
122_A Barwoutswaarder 64 1,5 35 43 201_B Veldbloemenlaan 2 4,5 58 58
122_B Barwoutswaarder 64 4,5 37 44 201_C Veldbloemenlaan 2 7,5 58 59
123_A Eikenlaan 1-49 1,5 56 56 202_A Vincent van Goghlaan 1 1,5 57 57
123_B Eikenlaan 1-49 4,5 57 57 202_B Vincent van Goghlaan 1 4,5 58 59
123_C Eikenlaan 1-49 7,5 58 58 202_C Vincent van Goghlaan 1 7,5 58 59
124_A Eikenlaan 1-49 1,5 57 56 203_A Vincent van Goghlaan 1 1,5 61 61



2023 2036 2023 2036
Naam Omschrijving Hoogte Lden Lden Naam Omschrijving Hoogte Lden Lden

124_B Eikenlaan 1-49 4,5 59 58 203_B Vincent van Goghlaan 1 4,5 62 62
124_C Eikenlaan 1-49 7,5 59 58 203_C Vincent van Goghlaan 1 7,5 62 62
125_A Eikenlaan 1-49 1,5 57 58 204_A Vincent van Goghlaan 2 1,5 56 56
125_B Eikenlaan 1-49 4,5 59 59 204_B Vincent van Goghlaan 2 4,5 57 58
125_C Eikenlaan 1-49 7,5 59 60 204_C Vincent van Goghlaan 2 7,5 57 58
126_A Eikenlaan 1-49 1,5 59 60 205_A Vincent van Goghlaan 3 1,5 56 57
126_B Eikenlaan 1-49 4,5 61 61 205_B Vincent van Goghlaan 3 4,5 58 58
126_C Eikenlaan 1-49 7,5 61 62 205_C Vincent van Goghlaan 3 7,5 58 58
127_A Eikenlaan 50-95 1,5 60 61 206_A Vincent van Goghlaan 4 1,5 53 54
127_B Eikenlaan 50-95 4,5 62 63 206_B Vincent van Goghlaan 4 4,5 55 55
127_C Eikenlaan 50-95 7,5 62 63 206_C Vincent van Goghlaan 4 7,5 55 56
127_D Eikenlaan 50-95 10,5 62 63 207_A Vincent van Goghlaan 5 1,5 52 53
128_A Eikenlaan 50-95 1,5 59 60 207_B Vincent van Goghlaan 5 4,5 54 54
128_B Eikenlaan 50-95 4,5 60 61 207_C Vincent van Goghlaan 5 7,5 54 55
128_C Eikenlaan 50-95 7,5 61 62 208_A Vincent van Goghlaan 6 1,5 49 51
128_D Eikenlaan 50-95 10,5 61 62 208_B Vincent van Goghlaan 6 4,5 51 52
129_A Eikenlaan 50-95 1,5 60 61 208_C Vincent van Goghlaan 6 7,5 52 53
129_B Eikenlaan 50-95 4,5 61 62 209_A Vogelwikkeveld 1 1,5 57 58
129_C Eikenlaan 50-95 7,5 61 62 209_B Vogelwikkeveld 1 4,5 58 59
129_D Eikenlaan 50-95 10,5 61 62 209_C Vogelwikkeveld 1 7,5 58 59
130_A Esdoornlaan 34 1,5 54 52 210_A Vogelwikkeveld 11 1,5 60 61
130_B Esdoornlaan 34 4,5 55 54 210_B Vogelwikkeveld 11 4,5 61 62
130_C Esdoornlaan 34 7,5 56 54 211_A Vogelwikkeveld 21 1,5 62 63
131_A Esdoornlaan 40 1,5 55 54 211_B Vogelwikkeveld 21 4,5 63 64
131_B Esdoornlaan 40 4,5 57 56 212_A Vogelwikkeveld 23-61 1,5 56 57
131_C Esdoornlaan 40 7,5 57 56 212_B Vogelwikkeveld 23-61 4,5 57 58
132_A Esdoornlaan 44 1,5 56 55 212_C Vogelwikkeveld 23-61 7,5 58 59
132_B Esdoornlaan 44 4,5 58 56 212_D Vogelwikkeveld 23-61 10,5 58 58
132_C Esdoornlaan 44 7,5 58 57 213_A Vogelwikkeveld 23-61 1,5 60 61
133_A Ganzerikveld 101 1,5 56 57 213_B Vogelwikkeveld 23-61 4,5 61 63
133_B Ganzerikveld 101 4,5 57 58 213_C Vogelwikkeveld 23-61 7,5 62 63
133_C Ganzerikveld 101 7,5 58 58 213_D Vogelwikkeveld 23-61 10,5 62 63
134_A Hobbemastraat 118-140 1,5 60 61 214_A Vogelwikkeveld 23-61 1,5 61 62
134_B Hobbemastraat 118-140 4,5 61 62 214_B Vogelwikkeveld 23-61 4,5 62 63
134_C Hobbemastraat 118-140 7,5 62 62 214_C Vogelwikkeveld 23-61 7,5 62 63
135_A Hobbemastraat 121-151 1,5 44 44 214_D Vogelwikkeveld 23-61 10,5 62 63
135_B Hobbemastraat 121-151 4,5 44 44 215_A Vogelwikkeveld 3 1,5 55 57
135_C Hobbemastraat 121-151 7,5 45 45 215_B Vogelwikkeveld 3 4,5 57 58
135_D Hobbemastraat 121-151 10,5 44 45 215_C Vogelwikkeveld 3 7,5 57 58
135_E Hobbemastraat 121-151 12,5 43 45 216_A Vogelwikkeveld 42 1,5 50 52
136_A Hobbemastraat 121-151 1,5 46 47 216_B Vogelwikkeveld 42 4,5 51 53
136_B Hobbemastraat 121-151 4,5 48 48 216_C Vogelwikkeveld 42 7,5 52 54
136_C Hobbemastraat 121-151 7,5 49 50 217_A Vogelwikkeveld 44 1,5 51 53
136_D Hobbemastraat 121-151 10,5 50 51 217_B Vogelwikkeveld 44 4,5 52 53
136_E Hobbemastraat 121-151 12,5 51 52 217_C Vogelwikkeveld 44 7,5 53 54
137_A Hobbemastraat 121-151 1,5 48 49 218_A Vogelwikkeveld 46 1,5 51 53
137_B Hobbemastraat 121-151 4,5 49 50 218_B Vogelwikkeveld 46 4,5 52 54
137_C Hobbemastraat 121-151 7,5 50 51 218_C Vogelwikkeveld 46 7,5 53 55
137_D Hobbemastraat 121-151 10,5 50 51 219_A Vogelwikkeveld 5 1,5 50 51
137_E Hobbemastraat 121-151 12,5 50 51 219_B Vogelwikkeveld 5 4,5 52 54
138_A Hobbemastraat 142-160 1,5 59 59 220_A Vogelwikkeveld 63 1,5 55 56
138_B Hobbemastraat 142-160 4,5 60 61 220_B Vogelwikkeveld 63 4,5 57 57
138_C Hobbemastraat 142-160 7,5 60 61 221_A Vogelwikkeveld 65 1,5 55 56
139_A Hobbemastraat 162-184 1,5 60 60 221_B Vogelwikkeveld 65 4,5 56 57
139_B Hobbemastraat 162-184 4,5 61 62 222_A Vogelwikkeveld 67 1,5 54 54
139_C Hobbemastraat 162-184 7,5 61 62 222_B Vogelwikkeveld 67 4,5 55 56
140_A Hobbemastraat 162-184 1,5 56 56 223_A Vogelwikkeveld 7 1,5 57 58
140_B Hobbemastraat 162-184 4,5 57 57 223_B Vogelwikkeveld 7 4,5 59 60
140_C Hobbemastraat 162-184 7,5 57 57 224_A Vogelwikkeveld 9 1,5 62 63
141_A Hobbemastraat 186 1,5 60 60 224_B Vogelwikkeveld 9 4,5 63 64
141_B Hobbemastraat 186 4,5 61 61 225_A Waaloord 40 1,5 55 56
141_C Hobbemastraat 186 7,5 61 61 225_B Waaloord 40 4,5 57 57
142_A Hobbemastraat 186 1,5 57 58 225_C Waaloord 40 7,5 57 58
142_B Hobbemastraat 186 4,5 58 59 226_A Waaloord 45 1,5 56 56
142_C Hobbemastraat 186 7,5 59 59 226_B Waaloord 45 4,5 57 58
143_A Kuipersweg 41 1,5 53 63 226_C Waaloord 45 7,5 58 58
143_B Kuipersweg 41 4,5 55 63 227_A Waaloord 49 1,5 56 57
144_A Kuipersweg 41 1,5 57 61 227_B Waaloord 49 4,5 57 58
144_B Kuipersweg 41 4,5 59 62 227_C Waaloord 49 7,5 58 59
145_A Leidsestraatweg 134 1,5 62 64 228_A Waaloord 54 1,5 56 57



2023 2036 2023 2036
Naam Omschrijving Hoogte Lden Lden Naam Omschrijving Hoogte Lden Lden

145_B Leidsestraatweg 134 4,5 63 65 228_B Waaloord 54 4,5 58 58
145_C Leidsestraatweg 134 7,5 63 65 228_C Waaloord 54 7,5 58 59
146_A Leidsestraatweg 225 1,5 43 48 229_A Waaloord 55 1,5 56 57
146_B Leidsestraatweg 225 4,5 44 50 229_B Waaloord 55 4,5 58 58
146_C Leidsestraatweg 225 7,5 46 53 229_C Waaloord 55 7,5 58 59
147_A Leidsestraatweg 225 1,5 46 49 230_A Waaloord 56 1,5 56 57
147_B Leidsestraatweg 225 4,5 48 50 230_B Waaloord 56 4,5 58 58
147_C Leidsestraatweg 225 7,5 50 53 230_C Waaloord 56 7,5 58 59
148_A Leidsestraatweg 225 1,5 53 56 231_A Waaloord 57 1,5 57 58
148_B Leidsestraatweg 225 4,5 55 57 231_B Waaloord 57 4,5 59 59
148_C Leidsestraatweg 225 7,5 55 58 231_C Waaloord 57 7,5 59 60
149_A Leidsestraatweg 229 1,5 62 63 232_A Waaloord 58 1,5 57 58
149_B Leidsestraatweg 229 4,5 62 63 232_B Waaloord 58 4,5 59 60
150_A Leidsestraatweg 229 1,5 68 67 232_C Waaloord 58 7,5 59 60
150_B Leidsestraatweg 229 4,5 68 67 233_A Waaloord 59 1,5 58 59
151_A Leidsestraatweg 229 1,5 64 65 233_B Waaloord 59 4,5 59 61
151_B Leidsestraatweg 229 4,5 64 65 233_C Waaloord 59 7,5 60 61
152_A Leidsestraatweg 231 1,5 61 63 234_A Waaloord 60 1,5 59 60
152_B Leidsestraatweg 231 4,5 62 63 234_B Waaloord 60 4,5 60 61
153_A Leidsestraatweg 231 1,5 66 67 234_C Waaloord 60 7,5 60 62
153_B Leidsestraatweg 231 4,5 66 67 235_A Waaloord 60 1,5 62 63
154_A Leidsestraatweg 233 1,5 67 68 235_B Waaloord 60 4,5 63 64
154_B Leidsestraatweg 233 4,5 67 68 235_C Waaloord 60 7,5 63 64
155_A Leidsestraatweg 237 1,5 64 65 236_A Waaloord 61 1,5 60 61
155_B Leidsestraatweg 237 4,5 64 66 236_B Waaloord 61 4,5 61 62
155_C Leidsestraatweg 237 7,5 64 66 236_C Waaloord 61 7,5 61 63
156_A Magnolialaan 15 1,5 51 49 237_A Waaloord 62 1,5 60 61
156_B Magnolialaan 15 4,5 52 50 237_B Waaloord 62 4,5 61 62
156_C Magnolialaan 15 7,5 53 51 237_C Waaloord 62 7,5 61 62
157_A Molenvlietbaan 12 1,5 59 60 238_A Waaloord 65 1,5 59 60
157_B Molenvlietbaan 12 4,5 60 60 238_B Waaloord 65 4,5 60 61
157_C Molenvlietbaan 12 7,5 60 60 238_C Waaloord 65 7,5 60 62
158_A Molenvlietbaan 12 1,5 62 62 239_A Waaloord 663 1,5 59 61
158_B Molenvlietbaan 12 4,5 62 62 239_B Waaloord 663 4,5 61 62
158_C Molenvlietbaan 12 7,5 62 62 239_C Waaloord 663 7,5 61 62
159_A Molenvlietbaan 14 1,5 57 58 240_A Waaloord 86 1,5 61 62
159_B Molenvlietbaan 14 4,5 58 58 240_B Waaloord 86 4,5 62 63
159_C Molenvlietbaan 14 7,5 58 59 240_C Waaloord 86 7,5 62 63
160_A Molenvlietbaan 16 1,5 56 56 241_A Waaloord 88 1,5 59 60
160_B Molenvlietbaan 16 4,5 57 57 241_B Waaloord 88 4,5 60 62
160_C Molenvlietbaan 16 7,5 57 58 241_C Waaloord 88 7,5 61 62
161_A Molenvlietbaan 18 1,5 53 54 242_A Waaloord 95 1,5 59 61
161_B Molenvlietbaan 18 4,5 54 55 242_B Waaloord 95 4,5 61 62
161_C Molenvlietbaan 18 7,5 55 56 242_C Waaloord 95 7,5 61 62
162_A Molenvlietbaan 20 1,5 53 54 243_A Wederikveld 1 - 31 1,5 61 62
162_B Molenvlietbaan 20 4,5 55 55 243_B Wederikveld 1 - 31 4,5 62 63
162_C Molenvlietbaan 20 7,5 55 56 243_C Wederikveld 1 - 31 7,5 62 63
163_A Molenvlietbaan 22 1,5 53 54 243_D Wederikveld 1 - 31 10,5 62 63
163_B Molenvlietbaan 22 4,5 55 55 243_E Wederikveld 1 - 31 12,5 62 63
163_C Molenvlietbaan 22 7,5 55 56 244_A Wederikveld 1 - 31 1,5 57 58
164_A Molenvlietbaan 24 1,5 54 55 244_B Wederikveld 1 - 31 4,5 58 59
164_B Molenvlietbaan 24 4,5 55 56 244_C Wederikveld 1 - 31 7,5 58 59
164_C Molenvlietbaan 24 7,5 56 57 244_D Wederikveld 1 - 31 10,5 58 59
165_A Molenvlietbaan 26 1,5 54 55 244_E Wederikveld 1 - 31 12,5 58 59
165_B Molenvlietbaan 26 4,5 55 56 245_A Wederikveld 125-155 1,5 53 55
165_C Molenvlietbaan 26 7,5 56 57 245_B Wederikveld 125-155 4,5 55 56
166_A Molenvlietbaan 28 1,5 54 55 245_C Wederikveld 125-155 7,5 55 57
166_B Molenvlietbaan 28 4,5 56 56 245_D Wederikveld 125-155 10,5 56 58
166_C Molenvlietbaan 28 7,5 56 57 245_E Wederikveld 125-155 12,5 56 58
167_A Molenvlietbaan 30 1,5 55 55 246_A Wederikveld 125-155 1,5 56 56
167_B Molenvlietbaan 30 4,5 56 57 246_B Wederikveld 125-155 4,5 57 58
167_C Molenvlietbaan 30 7,5 57 58 246_C Wederikveld 125-155 7,5 57 58
168_A Molenvlietbaan 32 1,5 55 56 246_D Wederikveld 125-155 10,5 57 58
168_B Molenvlietbaan 32 4,5 56 57 246_E Wederikveld 125-155 12,5 57 58
168_C Molenvlietbaan 32 7,5 57 58 247_A Wederikveld 125-155 1,5 56 58
169_A Molenvlietbaan 34 1,5 56 56 247_B Wederikveld 125-155 4,5 58 59
169_B Molenvlietbaan 34 4,5 57 58 247_C Wederikveld 125-155 7,5 58 60
169_C Molenvlietbaan 34 7,5 58 59 247_D Wederikveld 125-155 10,5 58 60
170_A Molenvlietbaan 34 1,5 55 56 248_A Wederikveld 125-155 1,5 61 62
170_B Molenvlietbaan 34 4,5 56 57 248_B Wederikveld 125-155 4,5 62 63



2023 2036 2023 2036
Naam Omschrijving Hoogte Lden Lden Naam Omschrijving Hoogte Lden Lden

170_C Molenvlietbaan 34 7,5 57 58 248_C Wederikveld 125-155 7,5 62 63
171_A Pieter Mondriaanlaan 3 1,5 56 57 248_D Wederikveld 125-155 10,5 62 63
171_B Pieter Mondriaanlaan 3 4,5 57 58 249_A Wederikveld 42 1,5 50 53
171_C Pieter Mondriaanlaan 3 7,5 57 59 249_B Wederikveld 42 4,5 51 54
172_A Pieter Mondriaanlaan 3 1,5 58 58 249_C Wederikveld 42 7,5 53 54
172_B Pieter Mondriaanlaan 3 4,5 59 59 250_A Wederikveld 44 1,5 50 52
172_C Pieter Mondriaanlaan 3 7,5 59 59 250_B Wederikveld 44 4,5 52 53
173_A Pieter Mondriaanlaan 3 1,5 61 62 250_C Wederikveld 44 7,5 53 54
173_B Pieter Mondriaanlaan 3 4,5 62 63 251_A Wederikveld 46 1,5 50 53
173_C Pieter Mondriaanlaan 3 7,5 62 63 251_B Wederikveld 46 4,5 52 54
174_A Pieter Mondriaanlaan 4 1,5 54 55 251_C Wederikveld 46 7,5 53 55
174_B Pieter Mondriaanlaan 4 4,5 56 57 252_A Wederikveld 48 1,5 50 53
174_C Pieter Mondriaanlaan 4 7,5 57 58 252_B Wederikveld 48 4,5 51 53
175_A Pieter Mondriaanlaan 4 1,5 56 56 252_C Wederikveld 48 7,5 52 54
175_B Pieter Mondriaanlaan 4 4,5 57 58 253_A Wederikveld 50 1,5 50 52
175_C Pieter Mondriaanlaan 4 7,5 58 58 253_B Wederikveld 50 4,5 51 53
176_A Pieter Mondriaanlaan 5 1,5 52 53 253_C Wederikveld 50 7,5 52 54
176_B Pieter Mondriaanlaan 5 4,5 55 56 254_A Wederikveld 52 1,5 50 53
176_C Pieter Mondriaanlaan 5 7,5 55 56 254_B Wederikveld 52 4,5 51 53
177_A Pieter Mondriaanlaan 5 1,5 55 55 254_C Wederikveld 52 7,5 52 54
177_B Pieter Mondriaanlaan 5 4,5 56 57 255_A Wederikveld 54 1,5 50 53
177_C Pieter Mondriaanlaan 5 7,5 57 57 255_B Wederikveld 54 4,5 51 53
178_A Pieter Mondriaanlaan 6 1,5 50 51 255_C Wederikveld 54 7,5 52 54
178_B Pieter Mondriaanlaan 6 4,5 52 53 256_A Wederikveld 63-95 1,5 61 62
178_C Pieter Mondriaanlaan 6 7,5 54 55 256_B Wederikveld 63-95 4,5 62 63
179_A Pieter Mondriaanlaan 6 1,5 54 54 256_C Wederikveld 63-95 7,5 62 63
179_B Pieter Mondriaanlaan 6 4,5 55 56 256_D Wederikveld 63-95 10,5 62 63
179_C Pieter Mondriaanlaan 6 7,5 56 56 256_E Wederikveld 63-95 12,5 62 63
180_A Pieter Mondriaanlaan 7 1,5 53 53 257_A Wederikveld 63-95 1,5 57 59
180_B Pieter Mondriaanlaan 7 4,5 55 55 257_B Wederikveld 63-95 4,5 59 60
180_C Pieter Mondriaanlaan 7 7,5 55 55 257_C Wederikveld 63-95 7,5 59 60
181_A Pieter Mondriaanlaan 7 1,5 49 50 257_D Wederikveld 63-95 10,5 59 60
181_B Pieter Mondriaanlaan 7 4,5 52 53 257_E Wederikveld 63-95 12,5 59 60
181_C Pieter Mondriaanlaan 7 7,5 53 54
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BIJLAGE 4. Voorwaarden aan maatregelen van akoestische aard bij de ontvanger 

Voorwaarden aan het verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw 
De gemeente zet zich in voor leefbare woonsituaties, ook op locaties met hoge geluidsniveaus. Deze 
leefbaarheid wordt mede bewerkstelligd door onderstaande voorwaarden te verbinden aan het 
verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw. De voorwaarden leggen de initiatiefnemer een 
inspanning op vanwege het bouwen in een lawaaiige situatie. 

De voorwaarden zijn geformuleerd als eis of als inspanningsverplichting6: 
 geluidsluwe gevel (eis): de woning7 heeft ten minste één gevel met een lager (luw)

geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeurswaarde voor
elk van te onderscheiden geluidsbronnen.
Indien de woning is gelegen op een bedrijventerrein geldt voor een geluidsluwe gevel een
inspanningsverplichting tot de voorkeurswaarde en een eis tot de te verlenen hogere waarde
minus 10 dB (vanaf voorkeurswaarde);

 indeling woning (inspanningsverplichting): de woning heeft per etage minimaal één
verblijfsruimte aan de zijde van de geluidsluwe gevel;

 buitenruimte (inspanningsverplichting): indien de woning beschikt over één of meer
buitenruimten, dan is er minimaal één gelegen aan de geluidsluwe zijde. Indien dit niet
mogelijk is dan dient het geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 dB hoger te zijn dan bij de
geluidsluwe gevel;

 maximale ontheffingswaarde voor weg- en railverkeerslawaai (inspanningsverplichting):
de gemeente verleent voor binnenstedelijke situaties geen hogere waarden hoger dan de
voorkeurswaarde plus 10 dB8;

 cumulatie (eis): de initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar de effecten van de
samenloop van de verschillende geluidsbronnen. Bij de geluidsisolatie van gevels dient
rekening gehouden te worden met de cumulatie van alle akoestisch relevante bronnen (ook
30 km/u wegen). Dit dient te gebeuren volgens hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012, waarbij de gecumuleerde waarde wordt omgerekend naar het
spectrum van de maatgevende bronsoort;

 ‘dove’ gevels: dit zijn bouwkundige constructies zonder te openen deuren/ramen (artikel 1b
lid 4a en b Wgh). Voor ‘dove’ gevels zijn geen hogere waarden van toepassing. De
aanwezigheid van dove gevels dient zoveel mogelijk te worden voorkomen
(inspanningsverplichting). Een woning mag maximaal 2 dove gevels bezitten (eis);

 geluidsabsorberende plafonds bij balkons/loggia’s (eis): bij de aanwezigheid van
balkons/loggia’s etc. dient onder de balkons weerbestendige geluidsabsorptie te worden
geplaatst ter voorkoming van ongewenste reflecties op de gevels;

 volumebeleid (inspanningsverplichting): voor grotere (uitbreidings)locaties met minimaal 100
nieuwe woningen waarbij binnen het bestemmingsplan de behoefte aan flexibiliteit groot is,
mag per type geluidsbron maximaal 15%9 van de nieuw te bouwen woningen een
geluidsniveau hebben dat hoger is dan de voorkeurswaarde.

6 inspanningsverplichting: indien niet aan een voorwaarde kan worden voldaan dient de initiatiefnemer te 
motiveren waarom dat niet kan of waarom voor een alternatieve oplossing is gekozen 
7 voor de leesbaarheid wordt in deze bijlage in plaats van geluidsgevoelige bestemmingen, woningen genoemd 
8 volgens het menselijke gehoor betekent 10 dB verhoging een verdubbeling van het geluidsniveau 
9 de gemeente beschouwt bij de ontwikkeling van grotere (uitbreidings)locaties dit als grens voor de akoestische 
kwaliteit van een plan 



Ambtelijk concept Beleidsregel hogere waarden Wgh, gemeente Woerden (2016)

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: pagina 16

Het college van burgemeester en wethouders kan, indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren 
zijn, bij hoge uitzondering besluiten dat de voorgaande voorwaarden niet gelden. Hiertoe neemt zij 
een motivering op bij het besluit tot het vaststellen van de hogere waarden. Zo kan bijvoorbeeld 
meegewogen worden dat er vanaf het begin van het planproces een aanwijsbare invloed was van een 
geluidsdeskundige en dat er sprake is van maximale akoestische compensatie. 

Voorwaarden bij vervangende nieuwbouw 
Naast nieuwbouw van woningen kent de Wet geluidhinder ook het aspect vervangende nieuwbouw. 
Het betreft bijvoorbeeld een situatie waarbij de nieuwbouw groter is dan het bestaande 
geluidsgevoelige bouwblok, waardoor het aantal geluidsgehinderden toeneemt en de afstand tot de 
weg kleiner wordt. Bij vervangende nieuwbouw zijn de inpassingmogelijkheden van de woningen in de 
bestaande geluidssituatie vaak beperkter dan voor een nieuwe situatie.  

Aan de voorwaarden met betrekking tot een geluidsluwe gevel, de indeling van de woning en de 
buitenruimte mag gemotiveerd een 5 dB ruimere marge worden aangehouden. Indien de vervangende 
nieuwbouw niet dichter bij de weg-as wordt gesitueerd dan vervalt de inspanningsverplichting voor 
een geluidsniveau lager of gelijk aan de voorkeurswaarde plus 10 dB. 

Bestaande situatie Wgh 
Bij bestaande woningen is het stellen van voorwaarden aan de woning (zoals geluidsluwe gevel en 
buitenruimte) niet meer mogelijk. Indien een bestaande woning wordt vervangen door een 
vergelijkbare nieuwe woning, dan beschouwd de gemeente dit als een bestaande situatie in de zin 
van de Wgh indien het aantal geluidsgehinderden niet toeneemt en de afstand tot de weg-as niet 
significant kleiner wordt. Wel geldt er een inspanningsverplichting om per woning minimaal één 
geluidsluwe gevel te realiseren. Het geluidsniveau binnen in de woning dient te voldoen aan de 
nieuwbouweisen binnen de Wgh en het Bouwbesluit.  

Voorwaarden bij niet-zelfstandige woonruimte (nieuwbouw) 
Voor niet-zelfstandige woonruimten (bejaardencentra, studenteneenheden) worden op individueel 
woningniveau geen eisen gesteld als: 

 op gebouwniveau ten minste 50% van de wooneenheden zijn gelegen aan een gevel met een
geluidsniveau van maximaal 5 dB boven de voorkeurswaarde;

 er één of meer gemeenschappelijke ruimten met een geluidsluwe gevel (voorkeurswaarde)
aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden door alle bewoners. De vloeroppervlakte van deze
ruimten tezamen is minimaal 2 m2 per bewoner;

 er één of meer gemeenschappelijke buitenruimten voor bewoners aanwezig zijn. Bij voorkeur
is minimaal één gelegen aan de geluidsluwe zijde. Indien dit niet mogelijk is dan dient het
geluidsniveau op de gevel niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel.

Gezien het vereiste maatwerk wordt in overleg met de geluidsdeskundige per project bepaald welke 
voorwaarden hierin eisen zijn en welke een inspanningsverplichting vragen. 

Voorwaarden bij overige geluidsgevoelige bestemmingen 
In deze paragraaf zijn voor de leefbaarheid voorwaarden gesteld aan nieuwe woningen. Ook aan de 
overige geluidsgevoelige bestemmingen zoals onderwijsgebouwen of gezondheidszorggebouwen 
stelt de gemeente voorwaarden voor de leefbaarheid. In overleg met de geluidsdeskundige wordt per 
project bepaald welke voorwaarden hierin eisen zijn en welke een inspanningsverplichting vragen. 
Gezien het daarbij vereiste maatwerk wordt in deze beleidsregel hierop niet verder ingegaan. 
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1  

 

 

 

 

INLEIDING 

 

 

De gemeente Woerden wil het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van een 

verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan (afbeelding 1.1). De verbinding loopt over het 

bedrijventerrein Barwoutswaarder en ontlast de route Rembrandtlaan - Boerendijk. De ontwikkeling draagt 

bij aan een robuuster verkeersnetwerk in Woerden-West en biedt een kans voor de (toekomstige) 

herstructurering van het bedrijventerrein en binnenstedelijke ontwikkeling.   

 

Dit rapport beschrijft de effecten van het project op stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en op de 

luchtkwaliteit.  

 

 

Afbeelding 1.1 Project gebied en reconstructie van kruispunt Hollandbaan – Molenvlietbaan 
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2 

STIKSTOFDEPOSITIE 

Dit hoofdstuk licht de uitgangspunten en rekenmethodiek van het stikstofdepositie-onderzoek toe. 

2.1 Aanleiding 

De geplande werkzaamheden voor de Rembrandtbrug en reconstructie van het kruispunt Hollandbaan-

Molenvlietbaan vergen de inzet van mobiele werktuigen en bouwverkeer tijdens de aanlegfase en mogelijke 

veranderingen in het verkeersnetwerk. De hierbij vrijkomende stikstofemissies leiden tot een toename van 

stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & 

De Haeck bevindt zich op circa 5,7 km afstand van de project locatie (afbeelding 2.1). 

Afbeelding 2.1 Ligging Natura 2000-gebieden rondom de projectlocatie 
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2.2 Wettelijk kader 

 

Op grond van artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming is een vergunning vereist voor het realiseren van 

projecten waar op voorhand significante negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te 

sluiten. Specifiek voor het aspect stikstof geldt dat sinds de rechterlijke uitspraak van de Raad van State van 

29 mei 20191 de ecologische gevolgen van iedere berekende depositie van meer dan 0,005 mol N/ha/j. 

beoordeeld moet worden. De berekening moet uitgevoerd worden met de meest actuele versie van het 

rekeninstrument AERIUS Calculator. 

 

 

Kader vergunningverlening stikstof 

Momenteel geldt het volgende kader voor de vergunningverlening voor projecten:  

- op basis van de Wet natuurbescherming is een vergunning vereist voor projecten die een significant 

gevolg kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied.2 Dit is dus niet het geval indien significante 

gevolgen op voorhand zijn uit te sluiten. Dit is voor stikstof bijvoorbeeld het geval indien er volgens de 

stikstofberekeningen geen toename van stikstofdepositie plaatsvindt naar aanleiding van het te 

realiseren project of indien significante gevolgen kunnen worden uitgesloten in de voortoets 

(bijvoorbeeld door interne saldering); 

- indien niet op voorhand kan worden uitgesloten dat mogelijke significante gevolgen optreden, dient een 

Passende Beoordeling te worden opgesteld om in beeld te brengen of er daadwerkelijk significante 

gevolgen aan de orde zijn. In een Passende Beoordeling mogen ook mitigerende maatregelen (zoals 

externe saldering) betrokken worden. De vergunning kan worden verleend indien (evt. met toepassing 

van deze mitigerende maatregelen) de voorgenomen activiteit de natuurlijke kenmerken van het Natura 

2000-gebied niet zal aantasten.3; 

- als uit de Passende Beoordeling blijkt dat significante gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, kan een 

vergunning enkel worden verleend indien de ADC-toets succesvol wordt doorlopen: 

 A: er zijn geen alternatieve oplossingen; 

 D: het project is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang; 

 C: door middel van compenserende maatregelen wordt gewaarborgd dat de algehele 

samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.4 

 

Partiële vrijstelling activiteiten bouwsector  

Op 9 maart heeft de Eerste Kamer zowel de Wet stikstofreductie en natuurverbetering als het bijbehorende 

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering aangenomen. Dit wetsvoorstel voorziet onder andere in een 

partiële vrijstelling. Op basis van deze vrijstelling worden de gevolgen van stikstofdepositie door ‘activiteiten 

van de bouwsector’ uitgezonderd van de vergunningplicht op grond van artikel 2.7 lid 2 Wet 

natuurbescherming. Andere effecten dan stikstof en stikstofeffecten in de gebruiksfase blijven wel 

vergunningplichtig. In het bijbehorende Besluit stikstofreductie en natuurverbetering is nader uitgewerkt 

welke activiteiten worden aangemerkt als ‘activiteiten van de bouwsector’. Het betreft het verrichten van een 

bouw- of een sloopactiviteit die het feitelijk verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden aan een 

bouwwerk betreft of het aanleggen, wijzigen of opruimen van een werk, met inbegrip van de daarmee 

samenhangende vervoersbewegingen. Voor de (gevolgen van) stikstofdepositie door deze activiteiten hoeft 

dus in beginsel geen natuurvergunning te worden aangevraagd.  
 

Deze vrijstelling kan momenteel nog niet worden toegepast in projecten. Het moment van inwerkingtreding 

zal nog bij koninklijk besluit bekend worden gemaakt. Het ontwerpbesluit zal ook nog ter advisering worden 

voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.5  

 

 

1 ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603. 

2 Artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming. 

3 Artikel 2.7 lid 3 jo. Artikel 2.8 lid 3 Wet natuurbescherming. 

4 Artikel 2.8 lid 2 Wet natuurbescherming. 

5 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 februari 2021 (35600, nr. 55). 
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Intern salderen in een voortoets 

Wanneer de beoogde activiteit stikstofdepositie veroorzaakt, kan er mogelijk intern worden gesaldeerd. In 

dat geval wordt de emissie van een reeds bestaande activiteit dusdanig verlaagd dat de nieuw te 

veroorzaken depositie binnen hetzelfde project of van dezelfde locatie daar tegen gesaldeerd 

(‘weggestreept’) wordt. In tegenstelling tot extern salderen (salderen met één of meer activiteiten buiten de 

begrenzing van één project of locatie), mag intern salderen worden betrokken in de voortoets. Indien door 

interne saldering per saldo geen toename van effecten optreedt, zijn significante gevolgen op voorhand 

uitgesloten en is voor de voorgenomen activiteit geen natuurvergunning benodigd.1 

 

 

2.3 Aanlegfase 

 

De uitvoering van de aanlegfase vindt plaats in 2024. Tijdens deze fase treden stikstofemissies op door de 

inzet van mobiele werktuigen en bouwverkeer voor het transport van materiaal. In de onderstaande 

paragrafen worden de uitgangspunten uiteengezet.  

 

 

2.3.1 Emissies van mobiele werktuigen 

 

Deze paragraaf bevat de wijze van berekenen en modeleren van mobiele werktuigen.  

 

 

Rekenmethode 

Bij de inzet van mobiele werktuigen komen stikstofemissies (stikstofoxiden en ammoniak) vrij. Om de totale 

emissie afkomstig van een mobiel werktuig te berekenen, dienen de emissies onder belasting en tijdens het 

stationair draaien van de motor bij elkaar te worden opgeteld. Hiervoor geldt: 

 

E = EMW + ES 

 

Waarbij: 

- E: de emissie van het ingevoerde mobiele werktuig (kg/jaar); 

- EMW: de emissie van het ingevoerde mobiele werktuig bij belasting (kg/jaar); 

- ES: de emissie van het ingevoerde mobiele werktuig bij stationair draaien (kg/jaar). 

 

Emissie bij belasting 

De formule om de emissie bij belasting uit te rekenen wordt gebruikt voor zowel NOX en NH3. Bij de keuze 

voor ‘draaiuren’ berekent AERIUS de emissie met onderstaande formule: 

 

EMW = V × Be × G × EFW / 1.000 

 

Waarbij: 

- EMW: de emissie van het mobiele werktuig bij belasting (kg/jaar); 

- V: het volle vermogen van het mobiele werktuig (kW); 

- Be: de fractie van het volle vermogen van het mobiele werktuig dat daadwerkelijk wordt gebruikt tijdens 

belasting (-); 

- G: het aantal draaiuren van het mobiele werktuig bij belasting (uur/jaar); 

- EFW: de emissiefactor bij belasting (g/kWh). 

 

Emissies tijdens stationair draaien 

De formule om de emissie bij stationair uit te rekenen wordt gebruikt voor zowel NOX en NH3. De emissie als 

gevolg van stationair draaien wordt met de volgende formule berekend: 

 

ES = TS × EFS_CI × CI / 1.000 

 

1 ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:69. 
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Waarbij: 

- ES: de emissie van het mobiele werktuig bij stationair draaien (kg/jaar); 

- TS: het aantal draaiuren van het mobiele werktuig bij stationair draaien (uur/jaar); 

- EFS_CI: de emissiefactor tijdens stationair draaien per liter cilinderinhoud (g/liter/uur); 

- CI: de cilinderinhoud van het mobiele werktuig (liter). 

 

Inschatting cilinderinhoud 

Voor het inschatten van de cilinderinhoud van de mobiele werktuigen is uitgegaan van onderstaande 

formule: 

 

CI = V / 20 

 

Waarbij: 

- CI: de cilinderinhoud van het mobiele werktuig (liter); 

- V: het volle motorvermogen van het mobiele werktuig (kW). 

 

Overige uitgangspunten 

Voor de verdeling van de ureninzet bij belasting van de motor en het stationair draaien is aangenomen dat 

de motoren van de mobiele werktuigen voor 30 % van de tijd stationair draaien1. De belasting van de motor 

en de emissiefactoren bij belasting en stationair draaien volgen uit de opgenomen waarden in AERIUS2. 

 

Modellering in AERIUS 

De stikstofemissies afkomstig van de mobiele werktuigen worden in AERIUS Calculator ingevoerd als 

oppervlaktebron ‘Mobiele werktuigen - Bouw en Industrie’. Hierbij wordt aangesloten bij de 

standaardwaarden voor de emissiehoogte, spreiding, warmte-inhoud en de temporele variatie. 

 

Emissieberekeningen 

Op basis van het aangeleverde overzicht van de verwachte inzet van materieel (zie bijlage I) en de 

bovenstaand rekenmethodiek zijn emissieberekening uitgevoerd. Hierbij is aangenomen dat het minste 

Stage IV -en V -materieel betreft. In tabel 2.1 is het overzicht van mobiele werktuigen en de bijbehorende 

specificaties weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 TNO, Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart, d.d. 8 oktober 

2020, referentie TNO 2020 R11528. 

 2 RIVM, Factsheet Emissieberekening mobiele werktuigen, d.d. 15 oktober 2020. Opgevraagd via 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/emissieberekening-mobiele-werktuigen/15-10-2020. 
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Tabel 2.1 Emissieberekeningen van mobiele werktuigen 
 

Omschrijving Type werktuig Stage-Klasse Vermogen 

(kW) 

Inzet 

(uur) 

G 

(uur) 

TS 

(uur) 

Be C (L) NOx 

EFW 

(g/kWh) 

NOx 

EFS_Cl 

(g/L/uur) 

NH3 

EFW 

(g/kWh) 

NH3 

EFS_Cl 

(g/L/uur) 

NOx-

emissie 

(kg/jaar) 

NH3-

emissie 

(kg/jaar) 

Asfaltfrees 

breed 2,40 m 

(asfalt) 

asfaltfreesmachin

es 400 kW, 

bouwjaar vanaf 

2014 

STAGE IV, 300 

<= kW < 560, 

bouwjaar 2014 

(Diesel) 

470 164,0 114,8 49,2 0,84 23,5 0,9 10,0 0,0024 0,0031 52,1 0,1 

Kipauto 6x6 kipper, bouwjaar 

vanaf 2014 

kipper Euro-VI 

(Diesel) 

240 265,9 186,2 79,8 0,24 12 2,5 3,4 0,0690 0,0800 30,1 0,8 

H.g.m. rups 

1000 l, 1 m3, 

130 kW 

graafmachines 

100 kW, bouwjaar 

vanaf 2015 

STAGE IV, 130 

<= kW < 300, 

bouwjaar 2014 

(Diesel) 

130 584,5 409,1 175,3 0,69 6,5 0,8 10,0 0,0025 0,0031 40,9 0,10 

Vrachtauto 4 x 

4, met kraan, 

knijperwagen 

kipper, bouwjaar 

vanaf 2014 

kipper Euro-VI 

(Diesel) 

235 85,0 59,5 25,5 0,24 11,75 2,5 3,4 0,0690 0,0800 9,4 0,26 

H.g.m. rups 

1000 l, 1 m3, 

130 kW 

(fundering) 

graafmachines 

100 kW, bouwjaar 

vanaf 2015 

STAGE IV, 130 

<= kW < 300, 

bouwjaar 2014 

(Diesel) 

130 10,7 7,5 3,2 0,69 6,5 0,8 10,0 0,0025 0,0031 0,7 0,00 

Kipauto 6x6 

(10 m3 vast), 

24 t, 260 kW 

kipper, bouwjaar 

vanaf 2014 

kipper Euro-VI 

(Diesel) 

260 833,0 583,1 249,9 0,24 13 2,5 3,4 0,0690 0,0800 102,0 2,77 

Tandemtrilwal

s 3.200 kg 32 

kW 

walsen/compactor

s 30 kW, bouwjaar 

vanaf 2019 

STAGE V, 18 <= 

kW < 37, 

bouwjaar 2019 

(Diesel) 

32 287,8 201,5 86,3 0,69 1,6 7,7 10,0 0,0029 0,0031 35,8 0,0 

Wiellaadschop 

1500 l, 1,5 m3, 

70 kW 

laadschoppen op 

banden 70 kW, 

bouwjaar vanaf 

2015 

STAGE IV, 56 <= 

kW < 75, 

bouwjaar 2015 

(Diesel) 

70 201,8 141,3 60,5 0,55 3,5 0,9 10,0 0,0029 0,0031 7,0 0,02 
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Omschrijving Type werktuig Stage-Klasse Vermogen 

(kW) 

Inzet 

(uur) 

G 

(uur) 

TS 

(uur) 

Be C (L) NOx 

EFW 

(g/kWh) 

NOx 

EFS_Cl 

(g/L/uur) 

NH3 

EFW 

(g/kWh) 

NH3 

EFS_Cl 

(g/L/uur) 

NOx-

emissie 

(kg/jaar) 

NH3-

emissie 

(kg/jaar) 

Asfaltspreidm

achine tot 6 m 

asfaltfreesmachin

es 150 kW, 

bouwjaar vanaf 

2014 

STAGE IV, 75 <= 

kW < 130, 

bouwjaar 2015 

(Diesel) 

120 176,8 123,8 53,0 0,84 6 0,9 10,0 0,0024 0,0031 14,4 0,03 

Vrachtauto 

trailer 

geïsoleerd 

kipper, bouwjaar 

vanaf 2014 

kipper Euro-VI 

(Diesel) 

315 26,5 18,6 8,0 0,24 15,75 2,5 3,4 0,0690 0,0800 3,9 0,11 

Drierolwals 

12.000 kg 52 

kW 

walsen/compactor

s 60 kW, bouwjaar 

vanaf 2015 

STAGE IV, 56 <= 

kW < 75, 

bouwjaar 2015 

(Diesel) 

52 176,8 123,8 53,0 0,69 2,6 1,0 10,0 0,0030 0,0031 5,8 0,01 

Waterwagen 

10.000 ltr 

landbouwtrekkers 

100 kW, bouwjaar 

vanaf 2015 

STAGE IV, 75 <= 

kW < 130, 

bouwjaar 2015 

(Diesel) 

100 176,8 123,8 53,0 0,55 5 0,9 10,0 0,0024 0,0031 8,8 0,02 

Totaal             310,9 4,2 
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2.3.2 Emissies van bouwverkeer 

 

Rekenmethode en modellering 

De wegverkeersbewegingen van het bouwverkeer worden in AERIUS Calculator gemodelleerd als een 

lijnbron ‘Wegverkeer - Binnen bebouwde kom’. Op basis van de afstand, het aantal voertuigen en het type 

voertuigen berekent AERIUS zelf automatisch de bijbehorende emissies. De bewegingen worden 

gemodelleerd tot aan het punt waar deze opgaan in het heersende verkeersbeeld. Dit is het punt waarop het 

bouwverkeer door zijn snelheid én intensiteit zich verhoudingsgewijs niet meer onderscheidt van het reeds 

aanwezige verkeer op de weg1.  

 

Emissieberekeningen 

In onderstaande tabel 2.2 zijn de intensiteiten en emissies van het zwaar en licht verkeer weergegeven. Voor 

zwaar verkeer naar de bouwlocatie zijn het aantal bewegingen aangeleverd. Omdat licht verkeer ten 

behoeve van het bouwpersoneel ontbrak, is hiervoor aangenomen dat elke werkdag 15 licht voertuigen van 

en naar de bouwlocatie rijden op basis van 260 werkdagen per jaar (totaal van 3.900 licht voertuigen en 

7.800 bewegingen).  

 

 

Tabel 2.2 Zwaar en licht verkeer intensiteiten en emissies 
 

Categorie Aantal bewegingen NOx-emissie (kg) NH3-emissie (kg) 

Licht verkeer 7.800 3,75 < 1,0 

Zwaar verkeer 4.376 31,4 < 1,0 

 

 

2.3.3 Rekenmodel 

 

De stikstofdepositieberekeningen zijn met het wettelijk rekeninstrument AERIUS, versie 2020, uitgevoerd. 

Versie 2020 is op het moment van schrijven van dit rapport de meest actuele versie. De rekenmethode van 

AERIUS is in beheer van het RIVM. De bijdrage aan stikstofdepositie (in mol/ha/j) wordt door AERIUS 

automatisch berekend op alle stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. 

Stikstofgevoelige habitattypen waar sprake is van een depositiebijdrage van 0,005 mol/ha/j of hoger worden 

in AERIUS weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BIJ12, Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2020, d.d. januari 2021, versie 3.0. 
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2.4 Gebruiksfase 

 

Dit hoofdstuk licht de uitgangspunten en rekenmethodiek toe die gehanteerd zijn voor de 

stikstofdepositieberekeningen voor de gebruiksfase. Om het projecteffect van de ontwikkelingen inzichtelijk 

te maken is een verschilberekening uitgevoerd tussen de autonome ontwikkeling en de beoogde 

plansituatie van het plangebied.  

 

 

2.4.1 Verkeerscijfers 

 

De gehanteerde verkeersdata in het onderzoek zijn afkomstig uit het verkeer- en vervoermodel van 

RoyalHaskoningDHV. 

 

 

2.4.2 Wegkenmerken NSL 

 

In aanvulling op de aangeleverde verkeersdata, bestaande uit de verrijkte verkeersintensiteiten en de 

congestiefactoren, zijn gegevens vereist die de kenmerken van het wegvak beschrijven. Dit betreft onder 

andere de hoogteligging van de weg, het type weg en de afstand tot en de hoogte van geluidsschermen 

langs de weg. Deze wegkenmerken zijn opgenomen in de Monitoringstool van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL, 2030) en dienen als basis voor het wegvakkenbestand dat 

wordt ingevoerd in AERIUS Scenario. 

 

 

2.4.3 Koppeling verkeerscijfers en NSL 

 

Om tot 1 wegvakkenbestand te komen dat kan worden ingevoerd in AERIUS Scenario, zijn de 

wegkenmerken uit het NSL gekoppeld aan de aangeleverde wegvakken. Deze koppeling heeft, door het 

grote aantal wegvakken, geautomatiseerd plaatsgevonden op basis van de geometrie van ieder wegvak. 

Door de verschillen in ligging en lengte van de wegvakken uit het RoyalHaskoningDHV bestand (in vervolg 

aangeduid als RHDHV) en het NSL zijn de wegvakken uit RHDHV eerst opgeknipt in wegvakken met een 

lengte kleiner dan 10 m. Op deze wijze kan een zorgvuldige koppeling van de wegkenmerken uit het NSL 

aan de wegvakken uit het Nederlands Regionaal Model (NRM) worden gegarandeerd. 

 

 

2.4.4 Afbakening modelgebied 

 

Het modelgebied van de stikstofberekening beperkt zicht tot de volgende wegvakken uit het verkeersmodel: 

- de wegvakken waarop een fysieke ingreep;  

- de wegvakken van de voorafgaande tot en met de eerstvolgende aansluiting op een wegvak waarop een 

fysieke ingreep;  

- alle overige wegvakken waar als gevolg van de ontwikkelingen binnen het plangebied de 

verkeerintensiteiten met 500 motorvoertuigen of meer per rijrichting per etmaal, alsmede de 

aangrenzende wegvakken tot aan het eerstvolgende kooppunt (hoofdwegennet) of tot aan de 

eerstvolgende kruising (overige wegen); 

- tussenliggende wegvakken buiten het plangebied waar als gevolg van de ontwikkelingen de 

verkeersintensiteiten met minder dan 500 motorvoertuigen per rijrichting per etmaal, om zo tot een 

logisch aaneengesloten model te komen.  

 

In onderstaande afbeelding 2.2 wordt het overzicht van het rekenmodel weergegeven.  
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Afbeelding 2.2 Modelgebied  
 

 
 

 

2.4.5 Veronderstellingen 

 

Omdat de gemeente veronderstelt dat er in de toekomst stagnatie zou komen bij de rotonde 

Molenvlietbaan – Hollandbaan, heeft ze de wens dit kruispunt om te bouwen naar een 

verkeersregelinstallatie (VRI). De stagnatiefactoren zijn nu echter nog niet bepalen, omdat er op dit moment 

door de COVID maatregelen geen representatieve situatie te meten is. In dit onderzoek wordt daarmee de 

luchtkwaliteit in de huidige situatie en autonome ontwikkeling mogelijk iets onderschat. Omdat in de nieuwe 

situatie het kruispunt goed afwikkelt, er is dus geen sprake van congestie, . wordt in dit onderzoek rekening 

gehouden met een stagnatiefactor gelijk aan nul voor alle wegsegmenten.  

 

 

2.4.6 Zichtjaren 

 

De depositiebijdrage van het project dient in beginsel te worden berekend voor het eerste volledige 

kalenderjaar na openstelling. Het jaar van openstelling van het projecttracé is vastgesteld op 2026, wat 

inhoudt dat de project bijdrage dient te worden berekend voor de zichtjaren 2027 en 2036 (zie tabel 2.3).  

 

Voor het zichtjaar 2036, beoordeelt deze studie het rekenjaar 2030. 2030 is namelijk het verst in de toekomst 

gelegen jaar waarvoor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat achtergrondconcentraties en 

emissiefactoren heeft vrijgegeven.  

 

 

Tabel 2.3 Overzicht van de berekende situaties 
 

Situatie Beschrijving Rekenjaar 

Plansituatie 2027 (P2027) jaar na opening voor de plansituatie  2027 
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Situatie Beschrijving Rekenjaar 

Plansituatie 2036 (P2036) 10 jaar na opening 2030 

Referentiesituatie 2027 (R2027) autonome ontwikkeling, jaar na opening 2027 

Referentiesituatie 2036 (R2036) autonome ontwikkeling, 10 jaar na opening 2030 

 

 

2.4.7 Rekenmodel 

 

Er is gerekend met AERIUS Scenario, versie 2020. Dit betreft de meest recent versie van AERIUS. Deze versie 

berekent de bijdrage van wegverkeersbronnen van wegen die vallen onder het toepassingsbereik van 

Standaardrekenmethode 2 (SRM2) tot op 5 km afstand. Daarnaast zijn de emissiefactoren van het 

wegverkeer geactualiseerd in lijn met recente wetenschappelijke publicaties van TNO and RIVM.  

 

AERIUS Scenario kent een rekengrid van hexagonen. Dit rekengrid beslaat alle Natura 2000-gebieden in 

Nederland. AERIUS berekent de depositie automatisch op de middelpunten van deze hexagonen. 

 

 

2.5 Resultaten 

 

In deze paragrafen worden de resultaten voor de aanlegfase en gebruiksfase weergegeven.  

 

 

2.5.1 Aanlegfase 

 

Uit de berekeningen blijkt dat de totale NOx emissie in de aanlegfase 346 kg bedraagt en de totale NH3 

emissie in de aanlegfase 5 kg is. Uit de AERIUS berekeningen blijkt dat er gedurende de aanlegfase op geen 

enkel Natura 2000-gebied een stikstofdepositie van meer dan 0,005 mol/ha/jaar wordt berekend. Voor de 

volledige AERIUS berekeningen voor de aanlegfase wordt verwezen naar bijlage II. 

 

 

2.5.2 Gebruiksfase 

 

Uit de AERIUS berekeningen blijkt dat er in de gebruiksfase op geen enkel Natura 2000-gebied een 

stikstofdepositie van meer dan 0,005 mol/ha/jaar wordt berekend. Voor de AERIUS verschilberekeningen 

tussen de plan- en referentiesituaties in 2027 en 2036 wordt verwezen naar bijlage III en IV. 

 

 

2.6 Effecten van wegverkeer op meer dan 5 km afstand van het projectgebied 

 

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak gedaan over het tracébesluit ‘A15/A12 

Ressen-Oudbroeken (ViA15). Naar het oordeel van de RvS heeft de minister niet voldoende gemotiveerd dat 

uit de berekeningen volledig, precies en definitief kan worden geconcludeerd dat het tracébesluit geen 

nadelige gevolgen heeft voor omliggende Natura 2000-gebieden. Dit omdat met de huidige 

rekenmethodiek SRM2 de stikstofdepositie van wegverkeer op meer dan 5 km afstand buiten beschouwing 

wordt gelaten. 

 

Omdat ook voor dit project sprake is van inzet van wegverkeer (vooral voor de gebruiksfase) is aanvullend 

onderzocht in hoeverre het waarschijnlijk is dat het wegverkeer van het projectgebied met de huidige 

rekenmethodiek op meer dan 5 km afstand nog leidt tot stikstofdepositie. 
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2.6.1 Uitgangspunten 

 

De input die voor deze berekening gebruik wordt, staat in hoofdstuk 2.4, die de situatie in het jaar na 

opening (P2027 en R2027) beschrijft.  

 

De methode voor deze berekening staat in ‘Handreiking - Bepalen depositie-effect wegverkeer binnen 5 

km’1: 

- stap 1: bepalen welke lijnbronnen gemodelleerd moeten worden, zowel in de referentiesituatie als in de 

toekomstige situatie. In de praktijk gaat het om lijnen met een significante wijziging in de ligging, 

verkeersintensiteiten, congestievorming en/of maximumsnelheden; 

- stap 2: vormpunten extraheren uit de gemodelleerde lijnbronnen in de referentiesituatie en de 

toekomstige situatie. Daarbij gaat het niet alleen om de begin- en eindpunten ingeval van zogenoemde 

polylijnen, maar om alle vormpunten. Tussen de opeenvolgende vorm-punten moet immers voor een 

correcte afbakening (denkbeeldig) een rechte lijn getrokken kunnen worden; 

- stap 3: cirkelvlakken uitzetten met een straal van 5 km ten opzichte van elk vormpunt; 

- stap 4: detecteren wat het gebied is waar alle cirkelvlakken elkaar overlappen. Dit is het gebied 

waarbinnen de eigen rekenpunten gepositioneerd moeten worden. 

 

 

2.6.2 Rekenmodel 

 

De stikstofdepositieberekeningen zijn met het wettelijk rekeninstrument AERIUS Connect, versie 2020, 

uitgevoerd. Als op de rekenpunten binnen 5 km van de emissiebron geen depositie meer dan 0,00 mol/ha/j 

wordt berekend, dan wordt aangenomen dat dat ook verder dan 5 km van de bron niet gebeurt. 

 

 

2.6.3 Resultaten 

 

Uit de berekeningen blijkt dat voor het jaar na opening (2027), voor alle rekenpunten een 

stikstofdepositiebijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar wordt berekend. Afbeelding 2.3 toont de berekende 

resultaten voor stikstofdepositie voor het verschil tussen de plansituatie en de referentiesituatie. De 

maximale depositiebijdrage is 0,17 mol/ha/jaar. 

 

 

1 Opgehaald via: https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/05/Handreiking-bepalen-depositie-effect-wegverkeer-tot-

5km.pdf 
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Afbeelding 2.3 Stikstofdepositie als gevolg van wegverkeer in de gebruiksfase (2027) op rekenpunten binnen 5 km van het 

projectgebied 
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3  

 

 

 

 

LUCHTKWALITEIT 

 

Dit hoofdstuk licht de uitgangspunten en rekenmethodiek van het luchtkwaliteitsonderzoek toe.  

 

 

3.1 Wettelijk Kader 

 

Tabel 3.1 toont een overzicht van de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit.  

 

 

Tabel 3.1 Wettelijk kader 
 

Wet Vastgestelde 

datum 

Uitleg en relevantie 

Wet milieubeheer 

(Wm) 

15 november 

2007 

titel 5.2 van de Wm beschrijft de wettelijke plicht om aannemelijk te maken dat 

met een project of besluit wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen. Ook de 

belangrijkste uitvoeringsregels en grenswaarden zijn onderdeel van de Wm. 

Verder biedt de Wm de grondslag voor het NSL 

Regeling 

beoordeling 

luchtkwaliteit (Rbl) 

2007 

19 december 

2008 (wijziging) 

de Rbl beschrijft op welke wijze de luchtkwaliteit moet worden berekend en 

beoordeeld. Onderdeel hiervan is het blootstellingscriterium (artikel 22), dat 

ingaat op de beoordeling van luchtkwaliteit op plaatsen waar mensen ‘significant’ 

worden blootgesteld 

 

 

De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is voor het overgrote deel vastgelegd in hoofdstuk 5 

(titel 5.2. Luchtkwaliteitseisen) van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 5.16, lid 1 van de Wm is opgenomen 

dat voor projecten of besluiten zoals bedoeld in het tweede lid van datzelfde artikel, aannemelijk moet 

worden gemaakt dat het project of besluit voldoet aan ten minste één van de volgende voorwaarden:  

- het project of besluit leidt niet tot een overschrijding van de grenswaarden;  

- het project of besluit leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;  

- het project of besluit draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging. Een 

project draagt niet in betekende mate bij aan de luchtverontreiniging wanneer het project of besluit leidt 

tot een bijdrage van maximaal 3 % van de jaargemiddelde grenswaarde van stikstofdioxide (NO2) en 

fijnstof (PM10). Dit komt overeen met een maximale toename van de jaargemiddelde concentratie van 

NO2 en PM10 van 1,2 μg/m3;  

- het project of besluit is opgenomen in, of past binnen, het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL).  

 

Grenswaarden 

In bijlage 2 van de Wm zijn grenswaarden opgenomen voor de concentratie van luchtverontreinigende 

stoffen in de buitenlucht. Voor deze grenswaarden geldt dat het voorgeschreven kwaliteitsniveau moet zijn 

bereikt en vervolgens in stand moet worden gehouden. De concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn- 

stof (PM10 en PM2,5) zijn in Nederland maatgevend, waarbij voor NO2 specifiek de jaargemiddelde 

concentratie maatgevend is en voor PM10 de 24-uurgemiddelde concentratie. Wanneer deze grenswaarden 

niet worden overschreden, wordt ook aan de grenswaarden voor uurgemiddelde concentratie NO2 en 
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jaargemiddelde concentratie PM10 voldaan. De grenswaarden voor NO2, PM10 en PM2,5 zijn weergeven in 

tabel 3.2. In deze tabel zijn ook de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgenomen. 

 

 

Tabel 3.2 Grens- en streefwaarden voor luchtverontreinigende stoffen 
 

Stof Criterium Grenswaarde (µg/m3) Streefwaarde WHO 

(µg/m3) 

NO2 jaargemiddelde concentratie 40 40 

 uurgemiddelde concentratie (mag 

maximaal 18 keer per jaar worden 

overschreden) 

200** 200 

PM10 jaargemiddelde concentratie 40 20 

 etmaalgemiddelde concentratie 

(mag maximaal 35 keer per jaar 

worden overschreden) 

50* - 

PM2,5 jaargemiddelde concentratie 25 10 

* komt overeen met een jaargemiddelde concentratie van ongeveer 31,6 µg/m3 

** komt overeen met een jaargemiddelde concentratie van ongeveer 82,2 µg/m3 

 

 

Overige stoffen 

Voor de overige stoffen waarvoor in bijlage 2 van de Wm grenswaarden zijn opgenomen, zijn in het laatste 

decennium nergens in Nederland overschrijdingen van de grenswaarde opgetreden. De concentraties van 

deze stoffen vertonen bovendien een dalende trend. Dit beeld wordt bevestigd door metingen van het 

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Het is daarmee aannemelijk dat de grenswaarden voor 

andere stoffen dan NO2, PM10 en PM2,5 ook ten gevolge van dit project niet worden overschreden. 

 

Toetsing 

Bij de luchtkwaliteitseisen uit de Wm horen een aantal uitvoeringsregels, die zijn vastgelegd in algemene 

maatregelen van bestuur (AMvB) en ministeriele regelingen. Een relevante uitvoeringsregel voor het 

beoordelen van de luchtkwaliteit is de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Deze regeling bevat 

voorschriften voor het meten en berekenen van de concentratie van luchtverontreinigende stoffen. 

 

Toepasbaarheidsbeginsel 

In artikel 5.19, 2e lid van de Wm is het toepasbaarheidsbeginsel opgenomen. Dit artikel geeft aan waar de 

luchtkwaliteit niet beoordeeld hoeft te worden, namelijk:  

1 op locaties die zich bevinden in gebieden die niet publiekelijk toegankelijk zijn en waar geen vaste 

bewoning is;  

2 op terreinen waarop één of meer inrichtingen zijn gelegen, waar bepalingen betreffende gezondheid en 

veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, 2de lid van de Wm, van toepassing zijn;  

3 op de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang tot de 

middenberm hebben.  

 

Blootstellingscriterium 

De toetsing aan de grenswaarden zoals opgenomen in bijlage 2 van de Wm is alleen van toepassing op 

locaties waar de bevolking significant aan de luchtkwaliteit wordt blootgesteld. Een significante blootstelling 

wordt in artikel 22, lid 1 van de Rbl omschreven als een periode die in vergelijking met de middelingstijd van 

de betreffende grenswaarde significant is. Dit wordt aangeduid met het blootstellingscriterium. Voor NO2 

geldt dat de jaargemiddelde grenswaarde maatgevend is en moet daarom worden beoordeeld of de 

verblijfstijd significant is ten opzichte van een jaar. Voor fijnstof geldt dat de daggemiddelde norm 

maatgevend is. Voorbeelden van locaties waar de verblijfstijd significant is, staan in de toelichting op de 

gewijzigde Rbl van december 2008. 
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Zeezoutcorrectie 

In artikel 5.19, lid 4 van de Wm is vastgelegd dat bij de toetsing aan de grenswaarden de concentratie-

bijdragen van natuurlijke bronnen, in het bijzonder zeezout, in mindering worden gebracht indien sprake is 

van een overschrijding van de grenswaarde. De hoogte van de zeezoutaftrek op de jaargemiddelde 

concentratie PM10 is vastgelegd in artikel 35, lid 6 en is afhankelijk van de afstand tot de kust. In bijlage 5 

van de Rbl is per gemeente aangegeven welke aftrek van toepassing is. De zeezoutcorrectie op het aantal 

overschrijdingsdagen van de daggemiddelde grenswaarde PM10 is per provincie bepaald en varieert van 

vier dagen aftrek in enkele kustprovincies, tot twee dagen in Limburg. 

 

Voor PM10 zijn de concentraties niet gecorrigeerd voor zeezout, aangezien uit de resultaten in dit hoofdstuk 

blijkt, dat de ongecorrigeerde concentraties nergens boven de grenswaarde komen. 

 

 

3.2 Methode 

 

Dit hoofdstuk licht de uitgangspunten en rekenmethodiek toe die gehanteerd zijn voor het luchtkwaliteits-

onderzoek.  

 

 

3.2.1 Beoordelingskader 

 

Zichtjaren en situaties 

Voor het onderzoek naar het thema luchtkwaliteit zijn conform de Handreiking luchtkwaliteit de peiljaren en 

situaties meegenomen, zoals opgenomen in tabel 3.3. 

 

 

Tabel 3.3 Zichtjaren thema luchtkwaliteit 
 

Situatie 2021 2027 2036 

Huidige situatie X   

Referentiesituatie  X X 

Plan situatie  X X 

 

 

Huidige situatie 

De huidige situatie is beschreven op basis van de meest recente gegevens uit de NSL Monitoringstool 

(Monitoringsronde 2020). In dit rapport is 2020 gehanteerd voor de beschrijving van de huidige situatie. Dit 

is het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.  

 

Referentie- en plan situatie  

Dit rapport vergelijkt de situatie na wijziging van het tracé met de referentiesituatie. Uit deze vergelijking 

wordt duidelijk wat de effecten van de ingreep zijn. De referentiesituatie betreft de autonome 

ontwikkelingen in de nabijheid van het studiegebied.  

 

De projecteffecten van wijzigingen aan het wegennet (plansituatie) zijn voor het thema luchtkwaliteit 

bepaald voor het eerste jaar na openstelling en 10 jaar na openstelling. Voor de Rembrandtbrug zijn dat de 

zichtjaren 2027 en 2036. Echter, doordat 2030 het verst in de toekomst gelegen jaar is waarvoor het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat achtergrondconcentraties en emissiefactoren heeft vrijgegeven, is 

in dit onderzoek voor de plansituatie in 2036 zichtjaren gebruik gemaakt van de achtergrondconcentraties 

en emissiefactoren uit 2030. 
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3.2.2 Verkeercijfers 

 

De gehanteerde verkeersdata in het onderzoek zijn afkomstig uit het verkeer- en vervoermodel van 

RoyalHaskoningDHV. 

 

 

3.2.3 Afbakening onderzoeks- en modelgebied 

 

Het onderzoeksgebied van de luchtkwaliteitsstudie strekt zicht uit tot een zone van 1 km rond de wegvakken 

waarop: 

- een fysieke ingreep plaatsvindt binnen het plangebied, of; 

- de wegvakken met een mogelijke toename van 1 % van de jaargemiddelde grenswaarde van 

luchtverontreinigende stoffen als gevolg van de ontwikkelingen (worst-case berekend voor 2021).  

 

Door te kiezen voor een mogelijke toename van 1 % van de jaargemiddelde grenswaarde van NO2 worden 

meer wegvakken in het onderzoeksgebied meegenomen dan wanneer wordt aangesloten bij de NIMB-grens 

van 3 %. Dit om zo ook effecten die NIBM zijn mee te nemen in de luchtkwaliteitsstudie. Op basis van een 

worst-case SRM1-berekening met de NIBM-tool berekening voor rekenjaar 2021, met een percentage 

vrachtverkeer van 4 %, komt dit neer op 400 mvt/etmaal. In de luchtkwaliteitsstudie zijn daarmee alle 

wegvakken meegenomen waarop een verschil van meer dan 400 mvt/etmaal plaatsvindt tussen de 

plansituatie en de referentiesituatie. In aanvulling daarop zijn alleen de wegvakken meegenomen waar de 

totale intensiteit tenminste 1.000 mvt/etmaal bedraagt. Tot slot is het onderzoeksgebied beperkt tot het 

wegennetwerk in de nabijheid van het plangebied. Alle geselecteerde wegvakken vallen binnen het 

toepassingsbereik van Standaardrekenmethoden (SRM) 1 (wegen in binnenstedelijk gebied) of SRM2 (wegen 

in buitenstedelijk gebied).  

 

Binnen 5 km van het onderzoeksgebied zijn alle wegvakken meegenomen die vallen binnen het 

toepassingsbereik van SRM2. Deze wegvakken zijn meegenomen om dubbeltelling van de emissies van 

SRM2-wegen te voorkomen (door middel van een correctie op de vastgestelde grootschalige 

achtergrondconcentraties). In afbeelding 3.1 zijn het onderzoeksgebied en het modelgebied weergegeven. 
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Afbeelding 3.1 Projectgebied, onderzoekgebied en modelgebied 
 

 
 

 

3.3 Wegkenmerken NSL 

 

In aanvulling op de aangeleverde verkeersdata, bestaande uit de verrijkte verkeersintensiteiten en de 

congestiefactoren van RoyalHaskoningDHV, zijn gegevens vereist die de kenmerken van het wegvak 

beschrijven. Dit betreft onder andere de hoogteligging van de weg, het type weg en de afstand tot en de 

hoogte van geluidsschermen langs de weg. Deze wegkenmerken zijn opgenomen in de Monitoringstool van 

het NSL (2030) en dienen als basis voor het wegvakkenbestand dat wordt ingevoerd in AERIUS-Lucht voor 

de uitvoering van de luchtkwaliteitsberekeningen. 

 

 

3.4 Koppeling verkeerscijfers en NSL 

 

Om tot één wegvakkenbestand te komen dat kan worden ingevoerd in AERIUS-Lucht, zijn de wegkenmerken 

uit het NSL gekoppeld aan de  door RoyalHaskoningDHV aangeleverde wegvakken. Deze koppeling heeft, 

door het grote aantal wegvakken, geautomatiseerd plaatsgevonden op basis van de geometrie van ieder 

wegvak. Door de verschillen in ligging en lengte van de en het NSL, zijn eerst opgeknipt in wegvakken met 

een lengte kleiner dan 10 m. Op deze wijze kan een zorgvuldige koppeling van de wegkenmerken uit het 

NSL aan de door RoyalHaskoningDHV geleverde wegvakken worden gegarandeerd. 

 

 

3.5 Beoordelingsschaal 

 

Voor de effectbeoordeling is de plansituatie telkens afgezet tegen de referentiesituatie. De 

beoordelingsschaal die hiervoor is toegepast, is weergegeven in tabel 3.3. 
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Tabel 3.4 Beoordelingsschaal luchtkwaliteit 
 

Score  Oordeel ten opzichte van de 

referentiesituatie 

Wanneer toegekend? 

++ sterk positief >15 % van de woningen en andere gevoelige bestemmingen ondervindt een 

verbetering van meer dan 0,4 μg/m³ 

+ positief  5-15 % van de woningen en andere gevoelige bestemmingen ondervindt een 

verbetering van meer dan 0,4 μg/m³ 

0 neutraal <5 % van de woningen en andere gevoelige bestemmingen ondervindt een 

verslechtering of verbetering van meer dan 0,4 μg/m³ 

- negatief 5-15 % van de woningen en andere gevoelige bestemmingen ondervindt een 

verslechtering van meer dan 0,4 μg/m3 

-- sterk negatief >15 % of meer van de woningen en andere gevoelige bestemmingen 

ondervindt een verslechtering van meer dan 0,4 μg/m3 

 

 

3.6 Huidige situatie 

 

Om een inschatting te maken van de luchtkwaliteit in de huidige situatie in en rondom het plangebied, 

wordt gebruik gemaakt van de NSL-monitoringstool monitoringsronde 2020, met zichtjaar 2020. In deze 

tool zijn door het RIVM op een hoge resolutie concentraties van fijnstof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide 

(NO2) voor ongeveer 300.000 rekenpunten in Nederland berekend. Deze concentraties zijn berekend aan de 

hand van globale GCN-achtergrondkaarten, op basis van brongegevens voor binnen- en buitenland, en door 

lokale overheden aangeleverde gedetailleerde (verkeers)gegevens. In onderstaande paragrafen wordt de 

huidige situatie met betrekking tot zowel stikstofdioxide als fijnstof besproken. 

 

Stikstofdioxide NO2 

De NO2-concentraties in de huidige situatie zijn weergegeven in afbeelding 3.2. De maximale concentratie in 

de monitoringstool bedraagt 36,28 μg/m3. De concentraties van de rekenpunten liggen overal beneden de 

grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm en de streefwaarde van de WHO (beide 40,0 μg/m3). De 

gemiddelde NO2-concentratie in het onderzoeksgebied bedraagt 22,48 μg/m3. 
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Afbeelding 3.2 NO2-concentraties in de huidige situatie, op basis van NSL-monitoringsronde 2020 
 

 
 

 

Fijnstof PM10 

De PM10-concentraties in de huidige situatie zijn weergegeven in afbeelding 3.3. De maximale concentratie 

in de monitoringstool bedraagt 20,15 μg/m3. Daarmee liggen de PM10-concentraties overal ruim beneden 

de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm (40,0 μg/m3). Hieruit volgt ook dat op sommige locaties nog 

net niet voldaan wordt aan de streefwaarde van de WHO (20,0 μg/m3). De gemiddelde PM10-concentratie in 

het onderzoeksgebied bedraagt in de huidige situatie 18,65 μg/m3. 
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Afbeelding 3.3 PM10-concentraties in de huidige situatie, op basis van NSL-monitoringsronde 2020 
 

 
 

 

Fijnstof PM2,5 

De PM2,5-concentraties in de huidige situatie zijn weergegeven in afbeelding 3.4. De maximale concentratie 

in de monitoringstool bedraagt 11,91 μg/m3. Daarmee liggen de PM2,5-concentraties overal ruim beneden 

de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm (25,0 μg/m3). Hieruit volgt ook dat nog niet voldaan wordt 

aan de streefwaarde van de WHO (10,0 μg/m3). De gemiddelde PM2,5-concentratie bedraagt in het 

onderzoeksgebied 11,24 μg/m3. 
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Afbeelding 3.4 PM2,5-concentraties in de huidige situatie, op basis van NSL-monitoringsronde 2020 
 

 
 

 

3.7 Referentiesituatie in 2027 

 

Stikstofdioxide NO2 

De berekende NO2-concentraties in de referentiesituatie (R2027) zijn weergegeven in afbeelding 3.5. De 

maximale berekende concentratie bedraagt 28,62 µg/m3. Daarmee liggen de NO2-concentraties overal ruim 

beneden de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm en de streefwaarde van de WHO (beide 40,0 µg/m3). 

De gemiddelde NO2-concentratie in het onderzoeksgebied bedraagt 14,40 μg/m3. 
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Afbeelding 3.5 NO2-concentraties in de referentiesituatie in 2027 (R2027) 
 

 
 

 

Fijnstof PM10 

De berekende PM10-concentraties in de referentiesituatie zijn weergegeven in afbeelding 3.6. De maximale 

berekende concentratie bedraagt 19,05 µg/m3. Daarmee liggen de PM10-concentraties overal ruim beneden 

de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm (40,0 μg/m3). Hieruit volgt ook dat voldaan wordt aan de 

streefwaarde van de WHO (20,0 μg/m3). De gemiddelde PM10-concentratie in het onderzoeksgebied 

bedraagt 16,60 μg/m3. 
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Afbeelding 3.6 PM10-concentraties in de referentiesituatie in 2027 (R2027) 
 

 
 

 

Fijnstof PM2,5 

De berekende PM2,5-concentraties in de referentiesituatie zijn weergegeven in afbeelding 3.7. De maximale 

berekende concentratie bedraagt 10,40 μg/m3. Daarmee liggen de PM2,5-concentraties overal ruim beneden 

de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm (25,0 μg/m3). Hieruit volgt ook dat op een aantal punten nog 

niet voldaan wordt aan de streefwaarde van de WHO (10,0 μg/m3). De gemiddelde PM2,5-concentratie 

bedraagt in het onderzoeksgebied 9,54 μg/m3. 
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Afbeelding 3.7 PM2,5-concentraties in de referentiesituatie in 2027 (R2027) 
 

 
 

 

 

3.8 Autonome ontwikkeling 2036 

 

Stikstofdioxide NO2 

De berekende NO2-concentraties in de referentiesituatie (R2036) zijn weergegeven in afbeelding 3.8. De 

maximale berekende concentratie bedraagt 24,24 µg/m3. Daarmee liggen de NO2-concentraties overal ruim 

beneden de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm en de streefwaarde van de WHO (beide 40,0 µg/m3). 

De gemiddelde NO2-concentratie in het onderzoeksgebied bedraagt 12,61 μg/m3. 
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Afbeelding 3.8 NO2-concentraties in de referentiesituatie in 2036 (R2036) 
 

 
 

 

Fijnstof PM10 

De berekende PM10-concentraties in de referentiesituatie zijn weergegeven in afbeelding 3.9. De maximale 

berekende concentratie bedraagt 18,39 µg/m3. Daarmee liggen de PM10-concentraties overal ruim beneden 

de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm (40,0 μg/m3). Hieruit volgt ook dat voldaan wordt aan de 

streefwaarde van de WHO (20,0 μg/m3). De gemiddelde PM10-concentratie in het onderzoeksgebied 

bedraagt 15,95 μg/m3. 

 



32 | 53 Witteveen+Bos | 123497/21-008.776 | Concept 01 

Afbeelding 3.9 PM10-concentraties in de referentiesituatie in 2036 (R2036) 
 

 
 

 

Fijnstof PM2,5 

De berekende PM2,5-concentraties in de referentiesituatie zijn weergegeven in afbeelding 3.10. De maximale 

berekende concentratie bedraagt 9,76 μg/m3. Daarmee liggen de PM2,5-concentraties overal ruim beneden 

de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm (25,0 μg/m3). Hieruit volgt ook dat voldaan wordt aan de 

streefwaarde van de WHO (10,0 μg/m3). De gemiddelde PM2,5-concentratie bedraagt in het 

onderzoeksgebied 8,96 μg/m3. 
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Afbeelding 3.10 PM2,5-concentraties in de referentiesituatie in 2036 (R2036) 
 

 
 

 

3.9 Effecten in 2027 

 

3.9.1 Stikstofdioxide NO2 

 

Beschrijving 

De berekende NO2-concentraties in de plansituatie na opening in 2027 zijn weergegeven in afbeelding 3.11. 

De maximale berekende concentratie bedraagt 28,61 μg/m3. Daarmee liggen de NO2-concentraties overal 

beneden de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm en de streefwaarde van de WHO (beide 40,0 μg/m3). 

De gemiddelde NO2-concentratie in het onderzoeksgebied bedraagt 14,39 μg/m3. 
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Afbeelding 3.11 NO2-concentraties in de plansituatie in 2027 (P2027) 
 

 
 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie veranderen de NO2-concentraties binnen het onderzoeksgebied 

enigszins. Deze wijzigingen zijn weergegeven in afbeelding 3.12. De grootste toename in het 

onderzoeksgebied vindt plaats in de omgeving van de nieuw weg (plangebied) en bedraagt 2,65 μg/m3, de 

grootste afname 1,82 μg/m3. 

 

 



35 | 53 Witteveen+Bos | 123497/21-008.776 | Concept 01 

Afbeelding 3.12 Wijziging NO2-concentraties plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie in 2027 
 

 
 

 

 

3.9.2 Fijnstof PM10 

 

Beschrijving 

De berekende PM10-concentraties in de plansituatie na opening in 2027 zijn weergegeven in afbeelding 

3.13. De maximale berekende concentratie bedraagt 19,05 μg/m3. Daarmee liggen de PM10-concentraties 

overal ruim beneden de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm (40,0 μg/m3). Hieruit volgt ook dat  

voldaan wordt aan de streefwaarde van de WHO (20,0 μg/m3). De gemiddelde PM10-concentratie in het 

onderzoeksgebied bedraagt 16,60 μg/m3. 
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Afbeelding 3.13 PM10-concentraties in de plansituatie in 2027 (P2027) 
 

 
 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie veranderen de PM10-concentraties binnen het onderzoeksgebied 

licht. Deze wijzigingen zijn weergegeven in afbeelding 3.14. De grootste toename in het onderzoeksgebied 

vindt plaats in de omgeving van de nieuw weg (plangebied) en bedraagt 0,72 μg/m3, de grootste afname 

0,56 μg/m3. 
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Afbeelding 3.14 Wijziging PM10-concentraties plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie in 2027 
 

 
 

 

3.9.3 Fijnstof PM2,5 

 

Beschrijving 

De berekende PM2,5-concentraties in de plansituatie na opening in 2027 zijn weergegeven in afbeelding 

3.15. De maximale berekende concentratie bedraagt 10,40 μg/m3. Daarmee liggen de PM2,5-concentraties 

overal ruim beneden de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm (25,0 μg/m3). Hieruit volgt ook dat op 

een aantal punten niet voldaan wordt aan de streefwaarde van de WHO (10,0 μg/m3). De gemiddelde 

PM2,5-concentratie bedraagt in het onderzoeksgebied 9,54 μg/m3. 
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Afbeelding 3.15 PM2,5-concentraties in de plansituatie in 2027 (P2027) 
 

 
 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie veranderen de PM2,5-concentraties binnen het onderzoeksgebied 

minimaal. Deze wijzigingen zijn weergegeven in afbeelding 3.16. De grootste toename in het 

onderzoeksgebied vindt plaats in de omgeving van de nieuw weg (plangebied) en bedraagt 0,19 μg/m3, de 

grootste afname 0,15 μg/m3. 
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Afbeelding 3.16 Wijziging PM2,5-concentraties plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie in 2027 
 

 
 

 

 

3.10 Effecten in 2036 

 

3.10.1 Stikstofdioxide NO2 

 

Beschrijving 

De berekende NO2-concentraties in de plansituatie zijn weergegeven in afbeelding 3.17. De maximale 

berekende concentratie bedraagt 24,30 μg/m3. Daarmee liggen de NO2-concentraties overal beneden de 

grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm en de streefwaarde van de WHO (beide 40,0 μg/m3). De 

gemiddelde NO2-concentratie in het onderzoeksgebied bedraagt 12,60 μg/m3. 
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Afbeelding 3.17 NO2-concentraties in de plansituatie in 2036 (P2036) 
 

 
 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie veranderen de NO2-concentraties binnen het onderzoeksgebied 

enigszins. Deze wijzigingen zijn weergegeven in afbeelding 3.18. De grootste toename in het 

onderzoeksgebied vindt plaats in de omgeving van de nieuw weg (plangebied) en bedraagt 1,48 μg/m3, de 

grootste afname 2,09 μg/m3.  
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Afbeelding 3.18 Wijziging NO2-concentraties plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie in 2036 
 

 
 

 

3.10.2 Fijnstof PM10 

 

Beschrijving 

De berekende PM10-concentraties in de plansituatie zijn weergegeven in afbeelding 3.19. De maximale 

berekende concentratie bedraagt 18,40 μg/m3. Daarmee liggen de PM10-concentraties overal ruim beneden 

de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm (40,0 μg/m3). Hieruit volgt ook dat voldaan wordt aan de 

streefwaarde van de WHO (20,0 μg/m3). De gemiddelde PM10-concentratie in het onderzoeksgebied 

bedraagt 15,95 μg/m3.  
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Afbeelding 3.19 PM10-concentraties in de plansituatie in 2036 (P2036) 
 

 
 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie veranderen de PM10-concentraties binnen het onderzoeksgebied 

licht. Deze wijzigingen zijn weergegeven in afbeelding 3.20. De grootste toename in het onderzoeksgebied 

vindt plaats in de omgeving van de nieuw weg (plangebied) en bedraagt 0,62 μg/m3, de grootste afname 

0,72 μg/m3. 
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Afbeelding 3.20 Wijziging PM10-concentraties plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie in 2036 
 

 
 

 

3.10.3 Fijnstof PM2,5 

 

Beschrijving 

De berekende PM2,5-concentraties in de plansituatie zijn weergegeven in afbeelding 3.21. De maximale 

berekende concentratie bedraagt 9,77 μg/m3. Daarmee liggen de PM2,5-concentraties overal ruim beneden 

de grenswaarde conform bijlage 2 van de Wm (25,0 μg/m3). Hieruit volgt ook dat voldaan wordt aan de 

streefwaarde van de WHO (10,0 μg/m3). De gemiddelde PM2,5-concentratie bedraagt in het 

onderzoeksgebied 8,96 μg/m3. 
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Afbeelding 3.21 PM2,5-concentraties in de plansituatie in 2036 (P2036) 
 

 
 

 

Ten opzichte van de referentiesituatie veranderen de PM2,5-concentraties binnen het onderzoeksgebied 

minimaal. Deze wijzigingen zijn weergegeven in afbeelding 3.22. De grootste toename in het 

onderzoeksgebied vindt plaats in de omgeving van de nieuw weg (plangebied) en bedraagt 0,15 μg/m3, de 

grootste afname 0,15 μg/m3.  
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Afbeelding 3.22 Wijziging PM2,5-concentraties plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie in 2036 
 

 
 

 

3.11 Vergelijking plansituatie op adrespunten 

 

Ter beoordeling van de luchtkwaliteit zijn de NO2, PM10 en PM2,5 concentraties op alle adrespunten binnen 

het onderzoeksgebied berekend (zie ook de methode zoals beschreven in hoofdstuk 3.5). Afbeelding 3.23 

toont de adrespunten binnen het onderzoeksgebied. Uit de hoofdstukken 3.9 en 3.10 valt af te leiden dat 

het jaar na opening (2027) het worst case scenario is. Daarom wordt deze analyse alleen voor dat jaar 

uitgevoerd. 
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Afbeelding 3.23 Adrespunten binnen het onderzoeksgebied 
 

 
 

 

Door de aanleg van de nieuw weg en brug enkele woningen worden gesloopt (afbeelding 3.24). Daarom is in 

dit onderzoek geen rekening gehouden met de woningen op bijlage V.  

 

 

Afbeelding 3.24 Schets van de ruimtelijke inpassing van de nieuwe weg en de brug 
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3.11.1 Stikstofdioxide NO2 

 

Ter beoordeling van de luchtkwaliteit is de NO2-concentratie op alle (toekomstige) adrespunten binnen het 

onderzoeksgebied berekend. De resultaten hiervan zijn opgenomen in onderstaande tabel 3.5. Uit deze 

analyse blijkt een verschuiving van het aantal adrespunten naar een lagere emissieklasse (12,0-14,0 µg/m3) in 

de plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie. 

 

 

Tabel 3.5 Adrespunten binnen NO2-concentratieklassen 
 

Concentratieklasse 

(µg/m3) 

Referentiesituatie Plansituatie Verschil 

Aantal 

adrespunten 

Aandeel totaal Aantal 

adrespunten 

Aandeel totaal Aandeel  

≤ 12,0 248 2,8% 248 2,8% 0,0% 

12,0 - 14,0 6.860 77,4% 6.905 77,9% 0,5% 

14,0 - 16,0 1.656 18,7% 1.656 18,7% 0,0% 

16,0 - 18,0 96 1,1% 51 0,6% -0,5% 

Totaal 8.860 100% 8.860 100% - 

 

 

In tabel 3.6 is samengevat bij hoeveel woningen en andere gevoelige objecten in het onderzoeksgebied de 

concentratie NO2 toeneemt, gelijk blijft of afneemt. Op basis hiervan en de eerder gepresenteerde 

beoordelingscriteria is het effect van de plansituatie beoordeeld. 

 

 

Tabel 3.6 Aandeel van aantal woningen en andere gevoelige objecten binnen verschilconcentratieklasse NO2 voor de plansituatie 

in vergelijking met de referentiesituatie in 2027  
 

Verandering concentratie NO2 (µg/m3) Aandeel [%] Score Oordeel ten 

opzichte van de 

referentiesituatie 

afname < -0,4 2 

0 

 

gelijk -0,4 tot 0,4 98 neutraal 

toename ≥ 0,4 0  

 

 

3.11.2 Fijnstof PM10 

 

Ter beoordeling van de luchtkwaliteit is de PM10-concentratie op alle (toekomstige) adrespunten binnen het 

onderzoeksgebied berekend. De resultaten hiervan zijn opgenomen in onderstaande tabel 3.7. Uit deze 

analyse blijkt een verschuiving van het aantal adrespunten naar een lagere emissieklasse (16,5-17,5 µg/m3) in 

de plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie. 

 

 

Tabel 3.7 Adrespunten binnen PM10-concentratieklassen 
 

Concentratieklasse PM10 

(µg/m3) 

Referentiesituatie Plansituatie Verschil 

Aantal 

adrespunten 

Aandeel totaal Aantal 

adrespunten 

Aandeel totaal Aandeel  

≤ 16,0 248 2,8% 248 2,8% 0,0% 
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Concentratieklasse PM10 

(µg/m3) 

Referentiesituatie Plansituatie Verschil 

Aantal 

adrespunten 

Aandeel totaal Aantal 

adrespunten 

Aandeel totaal Aandeel  

16 - 16,5 1003 11,3% 1.004 11,3% 0,0% 

16,5 - 17,5 7576 85,5% 7.603 85,8% 0,3% 

17,5 - 18 33 0,4% 5 0,1% -0,3% 

Totaal 8.860 100% 8.860 100% - 

 

 

In tabel 3.8 is samengevat bij hoeveel woningen en andere gevoelige objecten in het onderzoeksgebied de 

concentratie PM10 toeneemt, gelijk blijft of afneemt. Op basis hiervan en de eerder gepresenteerde 

beoordelingscriteria is het effect van de plansituatie beoordeeld. 

 

 

Tabel 3.8 Aandeel van aantal woningen en andere gevoelige objecten binnen verschilconcentratieklasse PM10 voor de plansituatie 

in vergelijking met de referentiesituatie in 2027  
 

Verandering concentratie PM10 (µg/m3) Aandeel [%] Score Oordeel ten 

opzichte van de 

referentiesituatie 

afname < -0,4 0 

0 

 

gelijk -0,4 tot 0,4 100 neutraal 

toename ≥ 0,4 0  

 

 

3.11.3 Fijnstof PM2,5 

 

Ter beoordeling van de luchtkwaliteit is de PM2,5-concentratie op alle (toekomstige) adrespunten binnen 

het onderzoeksgebied berekende. De resultaten hiervan zijn opgenomen in onderstaande tabel 3.9. Uit deze 

analyse blijkt een geringe verschuiving van het aantal adrespunten naar een grotere emissieklasse (9,5-9,9 

µg/m3) in de plansituatie ten opzichte van de referentiesituatie. 

 

 

Tabel 3.9 Adrespunten binnen PM2,5-concentratieklassen 
 

Concentratieklasse 

PM2,5 (µg/m3) 

Referentiesituatie Plansituatie Verschil 

Aantal 

adrespunten 

Aandeel totaal Aantal 

adrespunten 

Aandeel totaal Aandeel  

≤ 9,2 247 2,8% 247 2,8% 0,0% 

9,2 - 9,5 463 5,2% 456 5,1% -0,1% 

9,5 -9,9 8.146 91,9% 8.157 92,1% 0,1% 

9,9 - 10,5 4 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Totaal 8.860 100% 8.860 100% - 

 

 

In tabel 3.10 is samengevat bij hoeveel woningen en andere gevoelige objecten in het onderzoeksgebied de 

concentratie PM2,5 toeneemt, gelijk blijft of afneemt. Op basis hiervan en de eerder gepresenteerde 

beoordelingscriteria is het effect van de plansituatie beoordeeld. 
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Tabel 3.10 Aandeel van aantal woningen en andere gevoelige objecten binnen verschilconcentratieklasse PM2,5 voor de 

plansituatie in vergelijking met de referentiesituatie in 2027  
 

Verandering concentratie PM2,5 (µg/m3) Aandeel [%] Score Oordeel ten 

opzichte van de 

referentiesituatie 

afname < -0,4 0 

0 

 

gelijk -0,4 tot 0,4 100 neutraal 

toename ≥ 0,4 0  

 

 

3.11.4 Analysis voor adrespunten dichtbij projectgebied  

 

Uit de resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 3.9 blijkt dat het effect zich voornamelijk in de buurt van het 

projectgebied bevindt. Hieruit wordt de concentratie op de adrespunten in de buurt van dit gebied nader 

geanalyseerd. Hiervoor is een buffer gemaakt van 100 meter rondom de nieuwe weg en Hollandbaan. In de 

onderstaande afbeeldingen zijn de resultaten weergegeven voor het verschil in concentraties tussen het 

plan- en referentiesituaties.  

 

 

Afbeelding 3.25 NO2-concentratie voor de adrespunten binnen 100 meter voor de plansituatie in vergelijking met de 

referentiesituatie in 2027 
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Afbeelding 3.26 PM10-concentratie voor de adrespunten binnen 100 meter voor de plansituatie in vergelijking met de 

referentiesituatie in 2027 
 

 
 

 

Afbeelding 3.27 PM2,5-concentratie voor de adrespunten binnen 100 meter voor de plansituatie in vergelijking met de 

referentiesituatie in 2027 
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Daarnaast werd ook de trend van de concentraties in het plangebied geanalyseerd (tabel 3.11), waarbij deze 

vergeleken kan worden met de referentiesituatie in 2027 (situatie zonder project) en met de plansituatie 

(met project).  

 

 

Tabel 3.11 Concentratietrend nabij projectgebied 
 

Stof GCN 2011* GCN 2015* GCN2020* Plansituatie 2027 Referentiesituatie 

2027 

NO2 (µg/m3) 29,0 - 34,0 21,0 - 26,0 13,0 - 17,0 12,3 - 17,0 12,3 - 16,4 

PM10 (µg/m3) 26,0 - 27,0 18,0 - 19,0 15,0 - 17,0 16,2 - 17,5 16,2 - 17,5 

PM2,5 (µg/m3) 15,0 - 17,0 10,0 - 12,0 8,0 - 10,0 9,3 - 9,9 9,3 - 9,9 

* opgehaald via: https://www.rivm.nl/gcn-gdn-kaarten/concentratiekaarten/cijfers-achter-concentratiekaarten/gcn-

concentratiekaartbestanden-achterliggende-jaren 
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4  

 

 

 

 

CONCLUSIE 

 

De gemeente Woerden wil het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van een 

verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan. Om de effecten van dit voornemen inzichtelijk te 

maken, is een onderzoek stikstofdepositie en luchtkwaliteit uitgevoerd. In onderstaande paragrafen worden 

achtereenvolgens de conclusies over de stikstofdepositie- en luchtkwaliteitsstudie gepresenteerd. 

 

 

4.1 Stikstofdepositie  

 

Uit de berekeningen blijkt dat de berekende toename van stikstofdepositie voor de aanlegfase lager is dan 

0,005 mol/ha/jaar. 

 

Aanvullend blijkt voor de worst-case gebruiksfase uit de berekeningen dat voor het jaar na opening (2027), 

voor alle rekenpunten op 5 km afstand van het wegverkeer een stikstofdepositiebijdrage groter dan 0,00 

mol/ha/jaar wordt berekend. Daarom kan op voorhand niet uitgesloten worden dat negatieve effecten op 

Natura 2000-gebieden optreden die op grotere afstand liggen (5 km en verder) vanaf de uiterste 

projectgrenzen. Om deze effecten in beeld te brengen zou aanvullend onderzoek nodig zijn, waarvoor op dit 

moment het AERIUS instrumentarium niet standaard is toegerust. 

 

 

4.2 Luchtkwaliteit  

 

Effectbeoordeling 

Onderstaande tabel 4.1 geeft een samenvatting van de beoordelingen van de effecten van de plansituatie 

ten opzicht van de referentiesituatie in 2027. De plansituatie in 2027 scoort neutraal voor NO2, PM10 en 

PM2,5, omdat bij minder dan 5 % van de woningen een verslechtering van meer dan 0,4 μg/m3 optreedt. 

 

 

Tabel 4.1 Samenvatting beoordeling luchtkwaliteitseffect  
 

Stof Score 

NO2 0 

PM10 0 

PM2,5 0 

 

 

Juridische haalbaarheid  

Voor het toetsen van de juridische haalbaarheid wordt getoetst aan de grenswaarden. In tabel 4.2 worden de 

maximale concentraties per situatie met de jaargemiddelde grenswaarde. Voor PM10 is de grenswaarde voor 

de 24-uurgemiddelde concentratie maatgevend. Deze grenswaarde is equivalent aan een jaargemiddelde 

concentratie PM10 van 31,6 μg/m3. 
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Tabel 4.2 Maximale concentraties berekend voor de gebruiksfase per situatie afgezet tegen de jaargemiddelde grenswaarde 
 

Situatie NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) 

Jaargemiddelde grenswaarde 40  40 25 

Plan 2027 28,6 19,1 10,4 

Reference 2027 28,6 19,1 10,4 

Plan 2036 24,3 18,4 9,8 

Reference 2036 24,2 18,4 9,8 

 

 

Voor alle situaties zijn de maximale waarden voor NO2, PM10 en PM2,5 lager dan de wettelijke 

grenswaarden. Hiermee voldoen alle alternatieven aan de wettelijke normen, en zijn alle alternatieven 

juridisch haalbaar. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bijlage(n) 
 

 



  

 

I  

 

 

 

 

BIJLAGE: HOEVEELHEDEN MATERIEELINZET VARIANT D REMBRANDTBRUG 

 

 

 

 



Uitgangspunten tabel:

Onderdelen tabel:

Omschrijving werkzaamheden Korte beschrijving van de  werkzaamheden. Deze komen overeen met de planning.

Materieel Materieel welke in gezet word voor de werkzaamheden. 

Duur inzet De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt. (U=uur, D=dag, W=week en M=maand)

Duur inzet [uur] De periode waarbinnen het materieel ingezet wordt omgerekend naar uren (indien nodig).

Belasting Factor van de verwachte belasting van het materieel. Het ingezette materieel zal tijdens zijn inzet periode vrijwel nooit 90% op max. capaciteit draaien en in een aantal gevallen zelf tijden stilliggen.

kWh Totale kWh berekend door de vermenigvuldiging van kW, duur inzet [uur] en belasting.

Opmerkingen

Omschrijving werkzaamheden 

(dik gedrukt fase) Hoeveelheid Eenheid

 Productie 

inzet ehd per 

[U/D] Materieel KW Duur inzet

Duur inzet 

[uur]

Belasting 

[%] kWh

Aantal 

voertuigbewegingen 

(heen)

Capaciteit 

vrachtwagen per 

ehd Eenheid Opmerkingen

11 Wegvak 1: Rotonde Leidsestraatweg - Rembrandtlaan

111 Opbreekwerkzaamheden

111.010 Opbreken asfalt rijbaan, d=220mm 1.435 m2 50 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 28,7              U 29              90% 12.140  

1.435 m2 50 U Kipauto 6x6 240 28,7              U 29              50% 3.444    32                                18                         ton

1.435 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 28,7              U 29              90% 3.358    

111.020 Obreken asfalt fietsstrook, d=220mm 130 m2 50 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 2,6                U 3                90% 1.100    

130 m2 50 U Kipauto 6x6 240 2,6                U 3                50% 312      3                                  18                         ton

130 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 2,6                U 3                90% 304      

111.030 Opbreken middengeleiders, incl. (trottoir)banden 138 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 2,8                U 3                90% 323      2 100                       m2

138 m2 50 U Kipauto 6x6 240 2,8                U 3                50% 331      

111.040 Opbreken tegelverharding, incl. trottoirbanden fietspad 410 m2 75 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 5,5                U 5                90% 640      5 100                       m2

410 m2 75 U Kipauto 6x6 240 5,5                U 5                50% 656      

111.050 Opbreken klinkerverharding, incl. (trottoir)banden 48 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 1,0                U 1                90% 112      1 100                       m2

48 m2 50 U Kipauto 6x6 240 1,0                U 1                50% 115      

111.060 Opbreken fundering rijbaan, fietspad en middengeleiders, d=250mm 2.161 m2 100 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 21,6              U 22              90% 9.141    

2.161 m2 100 U Kipauto 6x6 240 21,6              U 22              50% 2.593    56                                18                         ton

111.070 Amoveren lichtmast, incl. afvoeren 2 st. 8 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,3                D 2                50% 235      1 10                         st

111.080 Rooien bomen ø 0,50 - ø 1,00 m 15 st. 20 D H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW (fundering) 130 0,8                D 6                50% 390      

15 st. 10 D Kipauto 6x6 240 1,5                D 12              50% 1.440    2 10                         st

112 Nieuwbouw

112.010 Ontgraven rijbaan en afvoeren naar depot, d=1000mm 1.600 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 26,7              U 27              90% 3.120    

1.600 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,3                W 53              50% 6.400    80                                20                         m3

112.020 Aanbrengen zandbed rijbaan, d=500mm 1.600 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 13,3              U 13              90% 1.560    

1.600 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 26,7              U 27              50% 3.200    80                                20                         m3

112.030 Aanbr. licht ophoogmateriaal rotonde incl. bermen gem. 1,25 m 2.125 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 35,4              U 35              90% 4.144    

2.125 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,8                W 71              50% 8.500    133                              20                         m3

112.040 Aanbr. licht ophoogmat. aansl. west-, noord-, en oostzijde incl. bermen gem. 0,63 m 1.500 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 25,0              U 25              90% 2.925    

1.500 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,3                W 50              50% 6.000    75                                20                         m3

112.050 Aanbr. licht ophoogmateriaal aansluiting zuidzijde inclusief bermen gemiddeld 2,00 m 175 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 2,9                U 3                90% 341      

175 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 5,8                U 6                50% 700      9                                  20                         m3

112.060 Aanbrengen fundering (licht) rijbaan, d=250mm 1.600 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   16,0              U 16              50% 256      41                                18                         ton

1.600 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   29,1              U 29              50% 1.018    

112.070 Aanbrengen asfalt rijbaan, d=220mm 1.600 m²

incl. geotextiel 880 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 29,3              U 29              90% 3.168    

880 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 4,4                U 4                50% 693      20                                18                         ton

880 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   29,3              U 29              90% 1.373    

880 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   29,3              U 29              90% 845      

880 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 29,3              U 29              20% 587      

112.090 Ontgraven fietspad en afvoeren naar depot, d=750mm 690 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 11,5              U 12              90% 1.346    

690 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 23,0              U 23              50% 2.760    35                                20                         m3

112.100 Aanbrengen zandbed fietspad, d=450mm 690 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 5,8                U 6                90% 673      

690 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 11,5              U 12              50% 1.380    35                                20                         m3

112.110 Aanbrengen fundering (licht) fietspad, d=200mm 690 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   6,9                U 7                50% 110      

690 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   12,5              U 13              50% 439      

690 m2 100 U Kipauto 6x6 240 6,9                U 7                50% 828      18                                18                         ton

112.120 Aanbrengen asfalt fietspad, d=100mm 690 m²

173 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 5,8                U 6                90% 621      

173 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 0,9                U 1                50% 136      4                                  18                         ton

173 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   5,8                U 6                90% 269      

173 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   5,8                U 6                90% 166      

173 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 5,8                U 6                20% 115      

112.130 Aanbrengen middengeleiders (incl. middeneiland rotonde) 650 m2 30 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 21,7              U 22              90% 2.535    

650 m2 15 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,1                W 43              50% 5.200    33                                20                         m3

112.140 Aanbrengen lichtmast 2 st. 4 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,5                D 4                50% 470      1 10                         st

13 Wegvak 3: Kruispunt Barwouterswaarder

131 Opbreekwerkzaamheden

113.010 Opbreken asfalt rijbaan, d=220mm 390 m2 50 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 7,8                U 8                90% 3.299    

390 m2 50 U Kipauto 6x6 240 7,8                U 8                50% 936      10                                16                         ton

390 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 7,8                U 8                90% 913      

113.020 Opbreken klinkerverharding, incl. (trottoir)banden 40 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 0,8                U 1                90% 94        

40 m2 50 U Kipauto 6x6 240 0,8                U 1                50% 96        1 100                       m2

113.030 Opbreken fundering rijbaan, fietspad en middengeleiders, d=250mm 430 m2 100 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 4,3                U 4                90% 1.819    

430 m2 100 U Kipauto 6x6 240 4,3                U 4                50% 516      9                                  18                         ton

132 Nieuwbouw

132.010 Ontgraven rijbaan en afvoeren naar depot, d=1000mm 600 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 10,0              U 10              90% 1.170    

600 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 20,0              U 20              50% 2.400    30                                20                         m3

132.020 Aanbrengen zandbed rijbaan, d=500mm 600 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 5,0                U 5                90% 585      

600 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 10,0              U 10              50% 1.200    30                                20                         m3

132.030 Aanbr. licht ophoogmateriaal rotonde incl. bermen gem. 1,00 m 680 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 11,3              U 11              90% 1.326    

680 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 22,7              U 23              50% 2.720    34                                20                         m3

132.040 Aanbrengen fundering (licht) rijbaan, d=250mm 600 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   6,0                U 6                50% 96        15                                18                         ton

600 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   10,9              U 11              50% 382      

132.050 Aanbrengen asfalt rijbaan, d=220mm 600 m²

incl. geotextiel 330 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 11,0              U 11              90% 1.188    

330 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 1,7                U 2                50% 260      7                                  18                         ton

330 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   11,0              U 11              90% 515      

330 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   11,0              U 11              90% 317      

330 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 11,0              U 11              20% 220      

132.070 Ontgraven fietspad en afvoeren naar depot, d=750mm 200 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 3,3                U 3                90% 390      

200 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 6,7                U 7                50% 800      10                                20                         m3

132.080 Aanbrengen zandbed fietspad, d=450mm 200 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 1,7                U 2                90% 195      

200 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 3,3                U 3                50% 400      10                                20                         m3

132.090 Aanbrengen fundering (licht) fietspad, d=200mm 200 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   2,0                U 2                50% 32        

200 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   3,6                U 4                50% 127      

200 m2 100 U Kipauto 6x6 240 2,0                U 2                50% 240      5                                  18                         ton

132.100 Aanbrengen asfalt fietspad, d=100mm 200 m²

50 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 1,7                U 2                90% 180      

50 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 0,3                U 0                50% 39        1                                  18                         ton



50 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   1,7                U 2                90% 78        

50 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   1,7                U 2                90% 48        

50 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 1,7                U 2                20% 33        

132.110 Aanbrengen middengeleiders 115 m2 30 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 3,8                U 4                90% 449      

115 m2 15 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 7,7                U 8                50% 920      6                                  20                         m3

132.120 Aanbrengen lichtmast 2 st. 4 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,5                D 4                50% 470      1 10                         st

14 Wegvak 4: Geheel nieuw wegprofiel

142 Nieuwbouw

142.010 Ontgraven rijbaan en afvoeren naar depot, d=1000mm 518 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 8,6                U 9                90% 1.010    

518 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 17,3              U 17              50% 2.072    26                                20                         m3

142.020 Aanbrengen zandbed rijbaan, d=500mm 518 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 4,3                U 4                90% 505      

518 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 8,6                U 9                50% 1.036    26                                20                         m3

142.030 Aanbrengen fundering (licht) rijbaan, d=250mm 518 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   5,2                U 5                50% 83        13                                18                         ton

518 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   9,4                U 9                50% 330      

142.040 Aanbrengen asfalt rijbaan, d=220mm 518 m²

incl. geotextiel 285 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 9,5                U 9                90% 1.026    

285 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 1,4                U 1                50% 224      6                                  18                         ton

285 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   9,5                U 9                90% 444      

285 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   9,5                U 9                90% 274      

285 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 9,5                U 9                20% 190      

142.060 Ontgraven fietspad en afvoeren naar depot, d=750mm 296 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 4,9                U 5                90% 577      

296 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 9,9                U 10              50% 1.184    15                                20                         m3

142.070 Aanbrengen zandbed fietspad, d=450mm 296 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 2,5                U 2                90% 289      

296 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 4,9                U 5                50% 592      15                                20                         m3

142.080 Aanbrengen fundering (licht) fietspad, d=200mm 296 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   3,0                U 3                50% 47        

296 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   5,4                U 5                50% 188      

296 m2 100 U Kipauto 6x6 240 3,0                U 3                50% 355      8                                  18                         ton

142.090 Aanbrengen asfalt fietspad, d=100mm 296 m²

74 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 2,5                U 2                90% 266      

74 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 0,4                U 0                50% 58        2                                  18                         ton

74 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   2,5                U 2                90% 115      

74 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   2,5                U 2                90% 71        

74 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 2,5                U 2                20% 49        

142.100 Aanbrengen lichtmast 2 st. 4 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,5                D 4                50% 470      1 10                         st

15 Wegvak 5: Kruispunt met ventweg, geheel nieuw

152 Nieuwbouw

152.010 Ontgraven rijbaan en afvoeren naar depot, d=1000mm 415 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 6,9                U 7                90% 809      

415 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 13,8              U 14              50% 1.660    21                                20                         m3

152.020 Aanbrengen zandbed rijbaan, d=500mm 415 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 3,5                U 3                90% 405      

415 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 6,9                U 7                50% 830      21                                20                         m3

152.030 Aanbrengen fundering (licht) rijbaan, d=250mm 415 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   4,2                U 4                50% 66        11                                18                         ton

415 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   7,5                U 8                50% 264      

152.040 Aanbrengen asfalt rijbaan, d=220mm 415 m²

incl. geotextiel 228 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 7,6                U 8                90% 822      

228 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 1,1                U 1                50% 180      5                                  18                         ton

228 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   7,6                U 8                90% 356      

228 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   7,6                U 8                90% 219      

228 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 7,6                U 8                20% 152      

152.060 Ontgraven fietspad en afvoeren naar depot, d=750mm 75 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 1,3                U 1                90% 146      

75 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 2,5                U 3                50% 300      4                                  20                         m3

152.070 Aanbrengen zandbed fietspad, d=450mm 75 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 0,6                U 1                90% 73        

75 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,3                U 1                50% 150      4                                  20                         m3

152.080 Aanbrengen fundering (licht) fietspad, d=200mm 75 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   0,8                U 1                50% 12        

75 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   1,4                U 1                50% 48        

75 m2 100 U Kipauto 6x6 240 0,8                U 1                50% 90        2                                  18                         ton

152.090 Aanbrengen asfalt fietspad, d=100mm 75 m²

19 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 0,6                U 1                90% 68        

19 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 0,1                U 0                50% 15        0                                  18                         ton

19 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   0,6                U 1                90% 29        

19 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   0,6                U 1                90% 18        

19 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 0,6                U 1                20% 13        

152.100 Aanbrengen lichtmast 1 st. 4 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,3                D 2                50% 235      1 10                         st

16 Wegvak 6: Ventweg

161 Opbreekwerkzaamheden

161.010 Opbreken asfalt rijbaan, d=220mm 980 m2 50 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 19,6              U 20              90% 8.291    

980 m2 50 U Kipauto 6x6 240 19,6              U 20              50% 2.352    25                                16                         ton

980 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 19,6              U 20              90% 2.293    

161.020 Opbreken klinkerverharding, incl. (trottoir)banden 980 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 19,6              U 20              90% 2.293    

980 m2 50 U Kipauto 6x6 240 19,6              U 20              50% 2.352    10 100                       m2

161.030 Verwijderen lichtmasten h.o.h. 25 m 7 st. 8 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,9                D 7                50% 823      1 10                         st

162 Nieuwbouw

162.010 Ontgraven rijbaan en afvoeren naar depot, d=1000mm 1.450 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 24,2              U 24              90% 2.828    

1.450 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,2                W 48              50% 5.800    73                                20                         m3

162.020 Aanbrengen zandbed rijbaan, d=500mm 1.450 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 12,1              U 12              90% 1.414    

1.450 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 24,2              U 24              50% 2.900    73                                20                         m3

162.030 Aanbrengen fundering (licht) rijbaan, d=250mm 1.450 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   14,5              U 15              50% 232      37                                18                         ton

1.450 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   26,4              U 26              50% 923      

162.040 Aanbrengen asfalt rijbaan, d=220mm 1.450 m²

incl. geotextiel 798 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 26,6              U 27              90% 2.871    

798 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 4,0                U 4                50% 628      18                                18                         ton

798 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   26,6              U 27              90% 1.244    

798 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   26,6              U 27              90% 766      

798 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 26,6              U 27              20% 532      

162.060 Aanbrengen lichtmast 9 st. 4 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 2,3                D 18              50% 2.115    1 10                         st

17 Wegvak 7: Kruispunt Kuipersweg

171 Opbreekwerkzaamheden

171.010 Opbreken asfalt rijbaan, d=220mm 440 m2 50 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 8,8                U 9                90% 3.722    

440 m2 50 U Kipauto 6x6 240 8,8                U 9                50% 1.056    10                                18                         ton

440 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 8,8                U 9                90% 1.030    

171.020 Opbreken klinkerverharding, incl. (trottoir)banden 310 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 6,2                U 6                90% 725      4 100                       m2

310 m2 50 U Kipauto 6x6 240 6,2                U 6                50% 744      

171.030 Opbreken fundering rijbaan d=250mm 440 m2 100 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 4,4                U 4                90% 1.861    

440 m2 100 U Kipauto 6x6 240 4,4                U 4                50% 528      11                                18                         ton

171.040 Verwijderen lichtmasten 2 st. 8 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,3                D 2                50% 235      1 10                         st

172 Nieuwbouw

172.010 Ontgraven rijbaan en afvoeren naar depot, d=1000mm 810 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 13,5              U 14              90% 1.580    

810 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 27,0              U 27              50% 3.240    41                                20                         m3

172.020 Aanbrengen zandbed rijbaan, d=500mm 810 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 6,8                U 7                90% 790      

810 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 13,5              U 14              50% 1.620    41                                20                         m3

172.030 Aanbrengen fundering (licht) rijbaan, d=250mm 810 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   8,1                U 8                50% 130      21                                18                         ton

810 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   14,7              U 15              50% 515      

172.040 Aanbrengen asfalt rijbaan, d=220mm 810 m²



incl. geotextiel 446 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 14,9              U 15              90% 1.604    

446 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 2,2                U 2                50% 351      10                                18                         ton

446 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   14,9              U 15              90% 695      

446 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   14,9              U 15              90% 428      

446 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 14,9              U 15              20% 297      

172.060 Ontgraven fietspad en afvoeren naar depot, d=750mm 212 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 3,5                U 4                90% 413      

212 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 7,1                U 7                50% 848      11                                20                         m3

172.070 Aanbrengen zandbed fietspad, d=450mm 212 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 1,8                U 2                90% 207      

212 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 3,5                U 4                50% 424      11                                20                         m3

172.080 Aanbrengen fundering (licht) fietspad, d=200mm 212 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   2,1                U 2                50% 34        

212 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   3,9                U 4                50% 135      

212 m2 100 U Kipauto 6x6 240 2,1                U 2                50% 254      5                                  18                         ton

172.090 Aanbrengen asfalt fietspad, d=100mm 212 m²

53 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 1,8                U 2                90% 191      

53 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 0,3                U 0                50% 42        1                                  18                         ton

53 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   1,8                U 2                90% 83        

53 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   1,8                U 2                90% 51        

53 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 1,8                U 2                20% 35        

172.100 Aanbrengen middengeleiders 40 m2 30 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 1,3                U 1                90% 156      

40 m2 15 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 2,7                U 3                50% 320      2                                  20                         m3

172.110 Aanbrengen lichtmasten 3 st. 4 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,8                D 6                50% 705      1 10                         st

18 Wegvak 8: Geheel nieuw wegprofiel

182 Nieuwbouw

182.010 Ontgraven rijbaan en afvoeren naar depot, d=1000mm 415 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 6,9                U 7                90% 809      

415 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 13,8              U 14              50% 1.660    21                                20                         m3

182.020 Aanbrengen zandbed rijbaan, d=500mm 415 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 3,5                U 3                90% 405      

415 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 6,9                U 7                50% 830      21                                20                         m3

182.030 Aanbrengen fundering (licht) rijbaan, d=250mm 415 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   4,2                U 4                50% 66        11                                18                         ton

415 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   7,5                U 8                50% 264      

182.040 Aanbrengen asfalt rijbaan, d=220mm 415 m²

incl. geotextiel 228 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 7,6                U 8                90% 822      

228 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 1,1                U 1                50% 180      5                                  18                         ton

228 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   7,6                U 8                90% 356      

228 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   7,6                U 8                90% 219      

228 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 7,6                U 8                20% 152      

182.060 Ontgraven fietspad en afvoeren naar depot, d=750mm 75 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 1,3                U 1                90% 146      

75 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 2,5                U 3                50% 300      4                                  20                         m3

182.070 Aanbrengen zandbed fietspad, d=450mm 75 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 0,6                U 1                90% 73        

75 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,3                U 1                50% 150      4                                  20                         m3

182.080 Aanbrengen fundering (licht) fietspad, d=200mm 75 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   0,8                U 1                50% 12        

75 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   1,4                U 1                50% 48        

75 m2 100 U Kipauto 6x6 240 0,8                U 1                50% 90        2                                  18                         ton

182.090 Aanbrengen asfalt fietspad, d=100mm 75 m²

19 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 0,6                U 1                90% 68        

19 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 0,1                U 0                50% 15        0                                  18                         ton

19 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   0,6                U 1                90% 29        

19 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   0,6                U 1                90% 18        

19 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 0,6                U 1                20% 13        

182.100 Aanbrengen lichtmasten 1 st. 4 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,3                D 2                50% 235      1 10                         st

19 Wegvak 9: Kruispunt Touwslagersweg

191 Opbreekwerkzaamheden

191.010 Opbreken asfalt rijbaan, d=220mm 265 m2 50 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 5,3                U 5                90% 2.242    

265 m2 50 U Kipauto 6x6 240 5,3                U 5                50% 636      6                                  18                         ton

265 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 5,3                U 5                90% 620      

191.020 Opbreken klinkerverharding, incl. (trottoir)banden 175 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 3,5                U 4                90% 410      2 100                       m2

175 m2 50 U Kipauto 6x6 240 3,5                U 4                50% 420      

191.030 Opbreken fundering rijbaan d=250mm 265 m2 100 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 2,7                U 3                90% 1.121    

265 m2 100 U Kipauto 6x6 240 2,7                U 3                50% 318      7                                  18                         ton

191.040 Verwijderen lichtmasten 2 st. 8 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,3                D 2                50% 235      1 10                         st

192 Nieuwbouw

192.010 Ontgraven rijbaan en afvoeren naar depot, d=1000mm 665 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 11,1              U 11              90% 1.297    

665 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 22,2              U 22              50% 2.660    33                                20                         m3

192.020 Aanbrengen zandbed rijbaan, d=500mm 665 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 5,5                U 6                90% 648      

665 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 11,1              U 11              50% 1.330    33                                20                         m3

192.030 Aanbrengen fundering (licht) rijbaan, d=250mm 665 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   6,7                U 7                50% 106      17                                18                         ton

665 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   12,1              U 12              50% 423      

192.040 Aanbrengen asfalt rijbaan, d=220mm 665 m²

incl. geotextiel 366 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 12,2              U 12              90% 1.317    

366 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 1,8                U 2                50% 288      8                                  18                         ton

366 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   12,2              U 12              90% 571      

366 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   12,2              U 12              90% 351      

366 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 12,2              U 12              20% 244      

192.060 Ontgraven fietspad en afvoeren naar depot, d=750mm 235 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 3,9                U 4                90% 458      

235 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 7,8                U 8                50% 940      12                                20                         m3

192.070 Aanbrengen zandbed fietspad, d=450mm 235 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 2,0                U 2                90% 229      

235 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 3,9                U 4                50% 470      12                                20                         m3

192.080 Aanbrengen fundering (licht) fietspad, d=200mm 235 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   2,4                U 2                50% 38        

235 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   4,3                U 4                50% 150      

235 m2 100 U Kipauto 6x6 240 2,4                U 2                50% 282      6                                  18                         ton

192.090 Aanbrengen asfalt fietspad, d=100mm 235 m²

59 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 2,0                U 2                90% 212      

59 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 0,3                U 0                50% 46        1                                  18                         ton

59 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   2,0                U 2                90% 92        

59 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   2,0                U 2                90% 56        

59 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 2,0                U 2                20% 39        

192.100 Aanbrengen middengeleiders 40 m2 30 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 1,3                U 1                90% 156      

40 m2 15 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 2,7                U 3                50% 320      2                                  20                         m3

192.110 Aanbrengen lichtmasten 3 st. 4 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,8                D 6                50% 705      1 10                         st

20 Wegvak 10: Geheel nieuw wegprofiel

202 Nieuwbouw

202.010 Ontgraven rijbaan en afvoeren naar depot, d=1000mm 91 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 1,5                U 2                90% 177      

91 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 3,0                U 3                50% 364      5                                  20                         m3

202.020 Aanbrengen zandbed rijbaan, d=500mm 91 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 0,8                U 1                90% 89        

91 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,5                U 2                50% 182      5                                  20                         m3

202.030 Aanbrengen fundering (licht) rijbaan, d=250mm 91 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   0,9                U 1                50% 15        2                                  18                         ton

91 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   1,7                U 2                50% 58        

202.040 Aanbrengen asfalt rijbaan, d=220mm 91 m²

incl. geotextiel 50 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 1,7                U 2                90% 180      

50 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 0,3                U 0                50% 39        1                                  18                         ton

50 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   1,7                U 2                90% 78        

50 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   1,7                U 2                90% 48        

50 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 1,7                U 2                20% 33        

202.060 Ontgraven fietspad en afvoeren naar depot, d=750mm 52 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 0,9                U 1                90% 101      



52 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,7                U 2                50% 208      3                                  20                         m3

202.070 Aanbrengen zandbed fietspad, d=450mm 52 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 0,4                U 0                90% 51        

52 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 0,9                U 1                50% 104      3                                  20                         m3

202.080 Aanbrengen fundering (licht) fietspad, d=200mm 52 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   0,5                U 1                50% 8          

52 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   0,9                U 1                50% 33        

52 m2 100 U Kipauto 6x6 240 0,5                U 1                50% 62        1                                  18                         ton

202.090 Aanbrengen asfalt fietspad, d=100mm 52 m²

13 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 0,4                U 0                90% 47        

13 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 0,1                U 0                50% 10        0                                  18                         ton

13 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   0,4                U 0                90% 20        

13 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   0,4                U 0                90% 12        

13 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 0,4                U 0                20% 9          

202.100 Aanbrengen lichtmasten 1 st. 4 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 0,3                D 2                50% 235      1 10                         st

21 Wegvak 11: Rotonde Hollandbaan

211 Opbreekwerkzaamheden

211.010 Opbreken asfalt rijbaan, d=220mm 1.875 m2 50 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 37,5              U 38              90% 15.863  

1.875 m2 50 U Kipauto 6x6 240 37,5              U 38              50% 4.500    42                                18                         ton

1.875 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 37,5              U 38              90% 4.388    

211.020 Opbreken middengeleiders, incl. (trottoir)banden 200 m2 50 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 4,0                U 4                90% 468      2 100                       m2

200 m2 50 U Kipauto 6x6 240 4,0                U 4                50% 480      

211.030 Opbreken tegelverharding, incl. trottoirbanden fietspad 800 m2 75 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 10,7              U 11              90% 1.248    8 100                       m2

800 m2 75 U Kipauto 6x6 240 10,7              U 11              50% 1.280    

211.040 Opbreken fundering rijbaan, fietspad en middengeleiders, d=250mm 2.075 m2 100 U Asfaltfrees breed 2,40 m (asfalt) 470 20,8              U 21              90% 8.777    

2.075 m2 100 U Kipauto 6x6 240 20,8              U 21              50% 2.490    53                                18                         ton

211.050 Verwijderen lichtmasten 8 st. 8 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 1,0                D 8                50% 940      1 10                         st

211.060 Rooien bomen ø 0,50 - ø 1,00 m 5 st. 20 D H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW (fundering) 130 0,3                D 2                50% 130      

5 st. 10 D Kipauto 6x6 240 0,5                D 4                50% 480      1 10                         st

211.070 Rooien bomen ø 0,50 - ø 1,00 m 10 st. 30 D H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW (fundering) 130 0,3                D 3                50% 173      

10 st. 15 D Kipauto 6x6 240 0,7                D 5                50% 640      1 10                         st

312 Nieuwbouw

312.010 Ontgraven rijbaan en afvoeren naar depot, d=1000mm 1.870 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 31,2              U 31              90% 3.647    

1.870 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,6                W 62              50% 7.480    94                                20                         m3

312.020 Aanbrengen zandbed rijbaan, d=500mm 1.870 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 15,6              U 16              90% 1.823    

1.870 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 31,2              U 31              50% 3.740    94                                20                         m3

312.030 Aanbrengen fundering (licht) rijbaan, d=250mm 1.870 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   18,7              U 19              50% 299      48                                18                         ton

1.870 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   34,0              U 34              50% 1.190    

312.040 Aanbrengen asfalt rijbaan, d=220mm 1.870 m²

incl. geotextiel 1.029 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 34,3              U 34              90% 3.703    

1.029 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 5,1                U 5                50% 810      23                                18                         ton

1.029 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   34,3              U 34              90% 1.604    

1.029 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   34,3              U 34              90% 987      

1.029 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 34,3              U 34              20% 686      

312.060 Ontgraven fietspad en afvoeren naar depot, d=750mm 830 m2 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 13,8              U 14              90% 1.619    

830 m2 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 27,7              U 28              50% 3.320    42                                20                         m3

312.070 Aanbrengen zandbed fietspad, d=450mm 830 m2 120 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 6,9                U 7                90% 809      

830 m2 60 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 13,8              U 14              50% 1.660    42                                20                         m3

312.080 Aanbrengen fundering (licht) fietspad, d=200mm 830 m2 100 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   8,3                U 8                50% 133      

830 m2 55 U Wiellaadschop 1500 l, 1,5 m3, 70 kW 70   15,1              U 15              50% 528      

830 m2 100 U Kipauto 6x6 240 8,3                U 8                50% 996      21                                18                         ton

312.090 Aanbrengen asfalt fietspad, d=100mm 830 m²

208 ton 30 U Asfaltspreidmachine tot 6 m 120 6,9                U 7                90% 747      

208 ton 200 U Vrachtauto trailer geisoleerd 315 1,0                U 1                50% 163      5                                  18                         ton

208 ton 30 U Drierolwals 12.000 kg 52 kW 52   6,9                U 7                90% 324      

208 ton 30 U Tandemtrilwals 3.200 kg 32 kW 32   6,9                U 7                90% 199      

208 ton 30 U Waterwagen 10000 ltr 100 6,9                U 7                20% 138      

312.100 Aanbrengen middengeleiders (incl. middeneiland rotonde) 785 m2 30 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 26,2              U 26              90% 3.062    

785 m2 15 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 1,3                W 52              50% 6.280    39                                20                         m3

312.110 Aanbrengen lichtmast 8 st. 4 D Vrachtauto 4 x 4, met kraan, knijperwagen 235 2,0                D 16              50% 1.880    1 10                         st

312.120 Plaatsen stabiliteitsscherm in watergang 50 m 10 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 5,0                U 5                90% 585      

50 m 10 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 5,0                U 5                50% 600      3                                  20                         m3

312.130 Dempen watergang ca. 25 m ca. 15 m3/m 375 m3 60 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 6,3                U 6                90% 731      

375 m3 30 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 12,5              U 13              50% 1.500    19                                20                         m3

312.140 Verlengen duiker D = 0,6m 25 m 10 U H.g.m. rups 1000 l, 1 m3, 130 kW 130 2,5                U 3                90% 293      

25 m 10 U Kipauto 6x6 (10 m3 vast), 24 t, 260 kW 240 2,5                U 3                50% 300      1                                  20                         m3
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BIJLAGE: AERIUS AANLEGFASE 2024 

 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RvM4VvU2iNrP (22 mei 2021)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Rembrandtbrug Woerden-West RvM4VvU2iNrP

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

22 mei 2021, 15:05 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 346,05 kg/j

NH3 5,06 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase 2024

RvM4VvU2iNrP (22 mei 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Locatie
Aanlegfase

Emissie
Aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

4,20 kg/j 310,90 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 35,15 kg/j

RvM4VvU2iNrP (22 mei 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Aanlegfase

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 119105, 455237
NOx 310,90 kg/j
NH3 4,20 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Totaal 4,0 2,0 0,0 NOx
NH3

310,90 kg/j
4,20 kg/j

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 119701, 454618
NOx 35,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 7.800,0 / jaar NOx
NH3

3,75 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4.376,0 / jaar NOx
NH3

31,40 kg/j
< 1 kg/j

RvM4VvU2iNrP (22 mei 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RvM4VvU2iNrP (22 mei 2021)Resultaten Aanlegfase

Resultaten
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BIJLAGE: AERIUS VERSCHIL 2027 

 

 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening R2027 en P2027

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RkHGFCPADQpw (19 mei 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

--- ---, --- ---

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woerden-West RkHGFCPADQpw

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

19 mei 2021, 13:53 2027 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 4.783,66 kg/j 8.813,71 kg/j 4.030,06 kg/j

NH3 259,87 kg/j 456,75 kg/j 196,88 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting P2027

RkHGFCPADQpw (19 mei 2021)Resultaten R2027

P2027

Resultaten
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Locatie
R2027

Emissie
R2027

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

.CSV
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

259,87 kg/j 4.783,66 kg/j

RkHGFCPADQpw (19 mei 2021)Resultaten R2027

P2027

Resultaten
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Locatie
P2027

Emissie
P2027

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

.CSV
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

456,75 kg/j 8.813,71 kg/j

RkHGFCPADQpw (19 mei 2021)Resultaten R2027

P2027

Resultaten
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Emissie
(per bron)

R2027

Naam .CSV
Locatie (X,Y) 119666, 454878
NOx 4.783,66 kg/j
NH3 259,87 kg/j

RkHGFCPADQpw (19 mei 2021)Resultaten R2027

P2027

Resultaten

pagina 5/7



Emissie
(per bron)

P2027

Naam .CSV
Locatie (X,Y) 119671, 454878
NOx 8.813,71 kg/j
NH3 456,75 kg/j

RkHGFCPADQpw (19 mei 2021)Resultaten R2027

P2027

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RkHGFCPADQpw (19 mei 2021)Resultaten R2027

P2027

Resultaten
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BIJLAGE: AERIUS VERSCHIL 2036 

 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening R2036 en P2036

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RukSnwQtSmJR (19 mei 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

--- ---, --- ---

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woerden-West RukSnwQtSmJR

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

19 mei 2021, 13:58 2030 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 3.552,78 kg/j 4.272,08 kg/j 719,30 kg/j

NH3 227,57 kg/j 269,82 kg/j 42,25 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting P2036

RukSnwQtSmJR (19 mei 2021)Resultaten R2036

P2036

Resultaten
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Locatie
R2036

Emissie
R2036

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

.CSV
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

227,57 kg/j 3.552,78 kg/j

RukSnwQtSmJR (19 mei 2021)Resultaten R2036

P2036

Resultaten
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Locatie
P2036

Emissie
P2036

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

.CSV
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

269,82 kg/j 4.272,08 kg/j

RukSnwQtSmJR (19 mei 2021)Resultaten R2036

P2036

Resultaten

pagina 4/7



Emissie
(per bron)

R2036

Naam .CSV
Locatie (X,Y) 119666, 454878
NOx 3.552,78 kg/j
NH3 227,57 kg/j

RukSnwQtSmJR (19 mei 2021)Resultaten R2036

P2036

Resultaten
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Emissie
(per bron)

P2036

Naam .CSV
Locatie (X,Y) 119666, 454878
NOx 4.272,08 kg/j
NH3 269,82 kg/j

RukSnwQtSmJR (19 mei 2021)Resultaten R2036

P2036

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RukSnwQtSmJR (19 mei 2021)Resultaten R2036

P2036

Resultaten
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BIJLAGE: BENODIGDE RUIMTE WONINGEN 



OID_ versieiden identifica officieel oppervlakt status begindatum einddatum documentda documentnu aanduiding hoofdadres gebruiksdo gebruiks_1

0 06320100000143032010082400000000N000 632010000014303 N 75 Verblijfsobject in gebruik 2010082400000000  20100824 10u.00628 N 632200000014303 woonfunctie woonfunctie

1 06320100000143042000033100000000N000 632010000014304 N 161 Verblijfsobject in gebruik 2000033100000000  20000331 15 N 632200000014304 woonfunctie woonfunctie

2 06320100000143052020010700000100N000 632010000014305 N 101 Verblijfsobject in gebruik 2020010700000100  20200107 20i.00013 N 632200000014305 woonfunctie woonfunctie

3 06320100000143062010082400000000N000 632010000014306 N 74 Verblijfsobject in gebruik 2010082400000000  20100824 10u.00628 N 632200000014306 woonfunctie woonfunctie

4 06320100000143072010101200000000N000 632010000014307 N 71 Verblijfsobject in gebruik 2010101200000000  20101012 10i.02566 N 632200000014307 woonfunctie woonfunctie

5 06320100010014142014010800000100N000 632010001001414 N 56 Verblijfsobject in gebruik 2014010800000100  20140108 14i.00030 N 632200001001431 woonfunctie woonfunctie

6 06320100010014152014010800000100N000 632010001001415 N 74 Verblijfsobject in gebruik 2014010800000100  20140108 14i.00030 N 632200001001432 woonfunctie woonfunctie
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1  

 

 

 

 

INLEIDING 

 

 

1.1 Aanleiding 

 

De gemeente Woerden wil het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van een 

verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan. De verbinding loopt over het bedrijventerrein 

Barwoutswaarder en ontlast de route Rembrandtlaan - Boerendijk. Met de ontwikkeling wordt bijgedragen 

aan een robuuster verkeersnetwerk in Woerden-West en wordt een kans geboden voor de (toekomstige) 

herstructurering van het bedrijventerrein en binnenstedelijke ontwikkeling. 

 

In het kader van dit ontwikkelingsproject, zijn verschillende conditionerende onderzoeken nodig om inzicht 

te hebben in de effecten van de aanleg- en gebruiksfase. Eén van deze onderzoeken betreft een quickscan 

natuur. Onderliggende rapportage betreft deze Quickscan natuur.  

 

 

1.2 Doel 

 

Het doel van deze quickscan is om te toetsen:  

- welke effecten de werkzaamheden hebben op: 

· beschermde gebieden (Natura 2000) in het kader van de Wet natuurbescherming;  

· beschermde soorten in het kader van de Wet natuurbescherming; 

· het Natuurnetwerk Nederland (NNN); 

- wat de consequenties van deze mogelijke effecten zijn in het kader van de natuurwetgeving en het 

natuurbeleid (ontheffings- en/of vergunningaanvraag.  

 

 

1.3 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en de geplande werkzaamheden. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het toetsingskader in relatie tot de natuurwet- en regelgeving. Hoofdstuk 4 en 5 

betreffen de effectenbeoordeling voor gebiedsbescherming (hoofdstuk 4) en soortenbescherming 

(hoofdstuk 5). Hierin wordt nagegaan welke beschermde natuurwaarden in en nabij het plangebied 

aanwezig zijn en wat de effecten van het voornemen hierop zijn. Hoofdstuk 6 geeft een overzichtelijke 

samenvatting. In hoofdstuk 7 is ten slotte de geraadpleegde literatuur weergegeven. 
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2 

PLANGEBIED & GEPLANDE WERKZAAMHEDEN 

2.1 Plangebied 

Het plangebied is gelegen in het westen van de gemeente Woerden in de provincie Utrecht (afbeelding 2.1). 

Het plangebied bestaat uit de Hollandbaan, de Molenvlietbaan, de Kuipersweg, een bedrijventerrein en de 

Rembrandtlaan (afbeelding 2.2). De Hollandbaan en de Molenvlietbaan zijn brede wegen met een 

aangrenzend fietspad. De vegetatie bestaat uit bomenrijen in de berm van de wegen, kleine boomgroepen 

in de oksel van kruisingen, haagbeplanting en intensief onderhouden gazons. Tussen de Waardsebaan en de 

Molenvlietbaan loopt er parallel aan de Hollandbaan een watergang. Vanaf de Kuipersweg betreft het 

plangebied een bedrijventerrein met zeer weinig vegetatie.  

Voor realisatie van de ontsluiting wordt een brug gerealiseerd over de Oude Rijn. De afstand vanaf de 

Rembrandtlaan tot de Hollandbaan bedraagt hemelsbreed ongeveer 475 m. Het exacte pad van de nieuwe 

verbinding staat nog niet vast.   

Afbeelding 2.1 Situering plangebied 
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Afbeelding 2.2 Detail plangebied 

Afbeelding 2.3 Impressie van het plangebied - bedrijventerrein 

Bedrijventerrein 

Barwoutswaarder 

Rembrandtlaan 

Molenvlietlaan 
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Afbeelding 2.4 Impressie van het plangebied - Hollandbaan en Molenvlietbaan 
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Afbeelding 2.5 Impressie van het plangebied - aan de Oude Rijn 

2.2 Geplande werkzaamheden 

Voor het realiseren van de verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan dient een nieuwe brug 

gebouwd te worden over de Oude Rijn. Voor de bouw van deze brug dienen verschillende woningen en 

gebouwen gesloopt te worden, alsook wordt er mogelijk geheid. Tevens dient er in het bedrijventerrein een 

nieuwe weg aangelegd te worden om de Hollandbaan met de nieuwe brug te verbinden. Voor de verbinding 

over het bedrijventerrein worden meerdere bedrijfspanden geamoveerd, Het exacte tracé van deze weg is 

nog niet bekend. Aan de ontsluiting met de Hollandbaan wordt een rotonde ingericht. Ten slotte worden de 

Hollandbaan, Molenvlietbaan en Rembrandtlaan mogelijk heringericht. De exacte werkzaamheden zijn hier 

nog niet bekend. In deze quickscan wordt uitgegaan van een worst-case scenario met heien.  

Effectbereik heien, trillen of duwen van funderingspalen 

Als gevolg van heiwerkzaamheden kan tot op een afstand van 1.500 m verstoring optreden door geluid. Op 

deze afstand neemt een geluiddruk van 127 dB(A) naar verwachting af tot 45 dB(A)1, een grenswaarde die 

veel voor vogels wordt gebruikt. Omdat heien een piekgeluid is valt dit niet weg tegen andere (constante) 

geluidbronnen. Wanneer er niet geheid wordt, maar funderingspalen getrild of geduwd worden is de 

geluidsdruk doorgaans (veel) lager dan bij heien. Ter indicatie: de verstoringsafstand bij trillen met een 

bronvermogen van 115 dB(A) is minder dan 300 m, en duwen kent een nog kleinere verstoringscontour. De 

daadwerkelijke verstoringscontour is daarbij sterk afhankelijk van de bodemgesteldheid en het (daardoor 

benodigde) bronvermogen. Wel is er bij trillen en duwen sprake van een meer constant geluid, dat weg kan 

vallen tegen andere aanwezige geluidbronnen (zoals een autosnelweg). Waar de contour exact ligt is dus 

afhankelijk van het bronvermogen, de gebruikte methode en de aanwezigheid van andere geluidsbronnen in 

de omgeving.  

1 Arcadis, Effectafstanden Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken, 18 februari 2014. 
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3 

TOETSINGSKADER 

In de hiernavolgende paragrafen zijn de relevante delen van het wettelijk kader in relatie tot 

natuurbescherming opgenomen.  

3.1 Wet natuurbescherming 

3.1.1 Gebiedsbescherming 

In hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming zijn de bepalingen voor gebiedsbescherming vastgelegd. De 

regels hebben als doel het beschermen en in stand houden van natuurgebieden met bijzondere of 

kwetsbare waarden. Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (VR) en Habitatrichtlijn 

(HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) in nationale regelgeving 

verankerd.  

Nederland past een vergunningstelsel toe bij de bescherming van Natura 2000-gebieden. Projecten of 

andere handelingen, die gelet op de instandhoudingdoelen (IHD), verslechterende of significant verstorende 

gevolgen kunnen hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied, zijn volgens artikel 2.7, lid 2 

van de Wet natuurbescherming vergunningsplichtig. Voor elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-

gebied dient te worden beoordeeld of kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden/ontwikkeling een 

significant negatief effect hebben op de beschermde natuurwaarden in het betreffende gebied. Indien 

significant negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, dient een ‘Passende 

beoordeling’ te worden uitgevoerd.  

In het geval de passende beoordeling niet de zekerheid verschaft dat er geen sprake is van een aantasting 

van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, moet de vergunning, c.q. de 

instemming, worden geweigerd, tenzij aan de ‘ADC-criteria’ voldaan wordt. Dit betekent dat er geen 

alternatieven zijn (A), er sprake is van bij de wet genoemd belang (D) en dat door compensatie de algehele 

samenhang van het Natura 2000-netwerk gewaarborgd blijft (C).  

Effecten op Natura 2000-gebieden worden beoordeeld aan de hand van de IHD die in de 

aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden zijn vastgesteld. IHD betreffen zowel habitattypen met 

bijhorende habitattypische soorten als habitat- en vogelsoorten. In het kader van de alternatievenafweging 

wordt beoordeeld of er onderscheid is in de mate waarin de verschillende alternatieven effect hebben op de 

IHD en of er voor de verschillende alternatieven de kans bestaat dat significant negatieve effecten optreden. 

3.1.2 Soortenbescherming 

Onder de Wet natuurbescherming bestaat de soortenbescherming uit 3 beschermingsregimes: een 

beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en ‘andere soorten’ 

(art. 3.10). Voor ieder van deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen. In de navolgende 

paragrafen worden de verbodsbepalingen waaraan getoetst wordt, toegelicht.  
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Vogelrichtlijnsoorten  

Het beschermingsregime voor Vogelrichtlijnsoorten heeft betrekking op de soorten zoals aangeduid in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Dit betreft alle van nature in het wild levende vogelsoorten op het Europese 

grondgebied. Voor vogelsoorten gelden de volgende verbodsbepalingen:  

- het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vangen;  

- het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of 

nesten weg te nemen;  

- het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;  

- het is verboden vogels opzettelijk te storen.  

  

Het laatste verbod is echter niet aan de orde indien kan worden onderbouwd dat de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Het bepalen of 

sprake is van een wezenlijke invloed is per soort en per situatie maatwerk.  

 

De meeste vogelsoorten maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te 

maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de hiervoor 

beschreven verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig 

voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen deze nesten worden 

verwijderd of verplaatst, tenzij in specifieke situaties er een ecologisch zwaarwegend belang is om nesten die 

normaliter niet jaarrond beschermd zijn toch jaarrond te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 

wanneer door een ingreep een groot deel van de nestgelegenheid van een bepaalde populatie dreigt te 

verdwijnen. Voor het verstoren van vogels (in het broedseizoen) is het verkrijgen van een ontheffing in 

principe niet mogelijk omdat bijna altijd een alternatief voorhanden is, namelijk werken wanneer geen 

broedende vogels aanwezig zijn. De Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het 

broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is.  

 

De verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming zijn altijd relevant voor vogelsoorten met jaarrond 

beschermde nesten. Jaarrond beschermde nesten zijn: 

1 nesten die buiten het broedseizoen worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats (bijvoorbeeld 

steenuil); 

2 nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast 

zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (bijvoorbeeld roek, gierzwaluw en huismus); 

3 nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing (bijvoorbeeld ooievaar, kerkuil en slechtvalk); 

4 vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een 

nest te bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, buizerd en ransuil). 

 

Habitatrichtlijnsoorten  

Het beschermingsregime voor Habitatrichtlijnsoorten heeft betrekking op in het wild levende dieren van 

soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of 

bijlage I bij het Verdrag van Bonn. De verbodsbepaling voor planten heeft betrekking op soorten (in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied) uit bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag 

van Bern.  

 

Voor deze dieren en planten van de Habitatrichtlijn gelden de volgende verbodsbepalingen:  

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;  

- het is verboden dieren opzettelijk te verstoren;  

- het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;  

- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;  

- het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen.  

  

Als deze verbodsbepalingen voor deze soorten worden overtreden, moet een ontheffing van de  

Wet natuurbescherming worden aangevraagd.  
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‘Andere soorten’  

Het beschermingsregime voor de ‘andere soorten’ heeft betrekking op de soorten uit bijlage A en B bij de 

Wet natuurbescherming. Hierin zijn lijsten met overige plant- en diersoorten opgenomen die, buiten de 

Vogel- en Habitatrichtlijn om, nationaal beschermd worden. Voor deze soorten gelden de volgende 

verbodsbepalingen:  

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;

- het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of

- te vernielen;

- het is verboden vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te

vernielen.

Binnen de soortenlijsten in bijlage A en B bij de Wet natuurbescherming is geen onderscheid gemaakt 

tussen licht en zwaar beschermde soorten. Zowel het Ministerie van LNV als de provincies zijn bevoegd om 

binnen deze lijsten soorten aan te wijzen waarvoor een vrijstelling geldt of waarvoor aangepaste 

voorwaarden gelden in het geval van een ontheffingsaanvraag.  

Als er sprake is van een overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van deze soorten is een ontheffing 

van de Wet natuurbescherming nodig.  

Zorgplicht  

In artikel 1.11 lid 1 en lid 2 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht beschreven: ’Eenieder neemt 

voldoende zorg in acht voor in het wild levende dieren en hun directe leefomgeving. Eenieder laat 

handelingen na, waarvan redelijkerwijs te vermoeden is, dat ze nadelig zijn voor in het wild levende dieren. 

Als dat nalaten in redelijkheid niet gevergd kan worden, dienen de gevolgen van dat handelen voor die 

dieren zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt te worden’. De zorgplicht geldt altijd. 

3.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het plangebied ligt in de provincie Utrecht. 

Natuurnetwerk Utrecht 

Het Natuurnetwerk Nederland (voormalig ecologische hoofdstructuur; EHS, genoemd) is het Nederlands 

netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter 

verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Door natuur te verbinden blijft diversiteit 

behouden en verkleint de kans op uitsterven van soorten. De provincie beschermt het NNN via het ruimtelijk 

beleid om ervoor te zorgen dat de omvang en kwaliteit van deze gebieden niet afneemt. Dit is geregeld in 

de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en gemeentelijke bestemmingsplannen.  

Nee -tenzij principe 

Het NNN wordt beschermd via het 'nee, tenzij'-regime. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in het NNN met 

een negatief effect op de kwaliteit van de natuur of het functioneren van het NNN in principe niet zijn 

toegestaan. Onder voorwaarden (groot openbaar belang, geen alternatieven en zo veel mogelijk beperken 

van de effecten) kan hiervan worden afgeweken. Het Rijk heeft de provincies via het besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening de taak gegeven deze bescherming nader uit te werken. De provincie Utrecht heeft 

deze bescherming vormgegeven via een aantal stappen die hierna zijn toegelicht.  

Nieuwe (planologische) ontwikkelingen zijn in principe niet mogelijk binnen het NNN wanneer ze een 

significant negatief effect hebben op het functioneren van het NNN. De initiatiefnemer van een ontwikkeling 

moet bij het nee, tenzij-regime de onderbouwing leveren. Om een zorgvuldige beoordeling te kunnen 

maken zal de initiatiefnemer in een zogenaamd nee, tenzij-onderzoek de effecten van de voorgenomen 

ruimtelijke ontwikkeling op de te beschermen, te ontwikkelen en te behouden factoren moeten specificeren.  
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Het gaat daarbij om de ‘wezenlijke waarden en kenmerken’ van de bij het gebied behorende natuurdoelen 

en natuurkwaliteit: 

1 de bestaande en potentiële waarden van het ecosysteem waaronder ook begrepen worden de vereiste 

omgevingsfactoren zoals donkerte, bodem, water en milieu; 

2 de robuustheid en de aaneen geslotenheid van het NNN; 

3 de aanwezigheid van bijzondere soorten; 

4 de verbindingsfunctie van het gebied voor soorten en ecosystemen. 

 

Ook moet onderzocht worden of een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in het NNN niet leidt tot significante 

vermindering van de oppervlakte van de (natuur-)gebieden of de samenhang tussen deze gebieden. 

 

 

3.2.1 Gemeentelijk bomenbeleid 

 

Naast het Wnb beleid betreffend de bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet zijn 

zowel binnen als buiten de bebouwde kom Boswet de regels ten aanzien van het kappen van bomen uit de 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente van kracht. Voor een houtopstand waarop de 

Wnb van toepassing is hoeft geen vergunning bij de gemeente aangevraagd te worden. Uitzondering hierop 

zijn houtopstanden die behoren tot een boomstructuur zoals aangegeven in het gemeentelijk 

bomenstructuurplan (waardevolle bomen aangeduid door de gemeente). Deze bomen zijn altijd 

vergunningsplichtig. Verder stellen bepaalde gemeenten ook bijkomende voorwaarden aan het kappen van 

bomen buiten de bebouwde kom. Zo dient in bepaalde gevallen een kapbeslissing te worden aangevraagd 

bij de gemeente. 
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4  

 

 

 

 

GEBIEDSBESCHERMING 

 

 

4.1 Natura 2000 (Wnb) 

 

4.1.1 Gegevens 

 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & de Haeck’, gelegen op een 

afstand van 5,6 km ten westen van het plangebied (afbeelding 4.1). Dit gebied heeft de status van 

Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied [lit. 1]. Op iets grotere afstand (6,9 km) ten zuiden van het 

plangebied, ligt het Natura 2000-gebied ‘Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. Dit gebied heeft de 

status Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied [lit. 1]. Overige Natura 2000-gebieden bevinden zich op een 

afstand groter dan 10 km en worden gezien hun grote afstand tot het plangebied niet verder besproken. 

 

 

Afbeelding 4.1 Ligging van het plangebied nabij Natura 2000-gebieden [lit. 2] 
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Nieuwkoopse Plassen & de Haeck 

De Nieuwkoopse Plassen en de Haeck zijn restanten van het voormalige Hollandse kustvlakteveen. De is een 

laagveenverlandingsgebied waarin, naast veenplassen met bijzondere watervegetaties, een grote 

oppervlakte overgangsveen en moerasheide is gevormd. Het is tevens het meest westelijk gelegen 

verlandingsgebied waarin nog lokaal goed ontwikkelde vegetaties van basenrijk overgangsveen te vinden 

zijn. Belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen (Roerdomp, Purperreiger, Snor, 

Rietzanger). Ook van enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras- en watervogels 

(Zwartkopmeeuw, Zwarte stern). Voor de Zwartkopmeeuw betreft het de grootste broedkolonie buiten de 

Delta. Het gebied is aangewezen voor 10 habitattypen, negen habitatrichtlijnsoorten, 6 broedvogels en 1 

niet-broedvogels. De instandhoudingsdoelstellingen van het gebied zijn ter volledigheid terug te vinden in 

bijlage I.  

 

Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein 

Het richtlijngebied ligt in het Groene Hart van Zuid-Holland in een nat graslandgebied. Op klei-op-

veengronden in de nabijheid van rivieren komt hiervan oudsher de Kievitsbloem voor, een soort die zich 

sterk wist uit te breiden in de Gouden Eeuw, toen in dit gebied de weinig productieve blauwgraslanden 

geschikter werden gemaakt als landbouwgrond door bemesting met slootbagger, koemest, compost en 

huishoudelijk afval. De poldergraslanden rondom Gouda en Reeuwijk zijn sinds die tijd vermaard om de 

massaal bloeiende kievitsbloemen, die hier 'wilde tulpen' werden genoemd. Polder Stein, in de nabijheid van 

Reeuwijk, herbergt momenteel het laatste belangrijke restant in West-Nederland van de hier ooit 

wijdverspreid voorkomende hooilanden met wilde kievitsbloem. Het open water en de graslanden dienen als 

foerageer- en rustgebied voor watervogels, met name kleine zwaan en smient. Daarnaast van enige 

betekenis voor krakeend en slobeend (Broekvelden/Vettenbroek). Als slaapplaats dient vooral de plas 

Broekvelden/Vettenbroek, voor de kleine zwaan tevens Polder Stein, waar ze, vooral in het noordelijk deel, 

ook overdag te vinden zijn. Het gebied is aangewezen voor 2 habitattypen, 3 habitatrichtlijnsoorten en 4 

niet-broedvogels. De instandhoudingsdoelstellingen van het gebied zijn ter volledigheid terug te vinden in 

bijlage II.  

 

 

4.1.2 Effecten en conclusie 

 

Fysieke effecten 

Het plangebied ligt op ruime afstand (5,6 km en 6,9 km) van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 

Nieuwkoopse Plassen & de Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. De meest verstorende 

werkzaamheden zijn daarbij de sloopwerkzaamheden en het eventueel heien voor het ingraven van 

funderingen, wat geluid en trillingen veroorzaakt en waarvan de effecten ver kunnen reiken (tot 1.500 m van 

de trillingsbron). De gebieden Nieuwkoopse Plassen & de Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder 

Stein liggen op een afstand groter dan 1.500 m en vallen buiten de verstoringscontour van de 

werkzaamheden. Als gevolg van de ruime afstand, is geen sprake van een verstoring van aangewezen 

natuurwaarden binnen deze beschermde natuurgebieden bij de werkzaamheden.  

 

Overige Natura 2000-gebieden liggen op grote afstand (> 10 km) van het plangebied. Tussen het 

plangebied en deze Natura 2000-gebieden strekt zich tevens een grootstedelijk en agrarisch gebied 

doorsneden met verschillende (snel)wegen en spoorwegen. Als gevolg van de afstand (>10 km) en deze 

tussenliggende barrières kan worden uitgesloten dat fysieke effecten als gevolg van het voornemen zoals 

oppervlakteverlies en verstoring door geluid, licht, trilling of optische verstoring optreden tot binnen de 

betreffende Natura 2000-gebieden. 
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Stikstofdepositie 

De werkzaamheden resulteren in emissies van met name stikstofoxiden (NO2). Deze komen vrij uit de 

verbrandingsmotoren van vrachtverkeer en mobiele werktuigen. Deze emissies kunnen resulteren in 

stikstofdeposities in de nabijgelegen beschermde Natura 2000-gebieden (stikstofdeposities kunnen ver 

reiken; > 3 km en soms zelfs > 10 km). Door de aard en omvang van de werkzaamheden, in combinatie met 

de afstand (5,6 km en 6,9 km) tot het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied (Nieuwkoopse 

Plassen & de Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein) zijn effecten van stikstofdepositie op 

voorhand niet uit te sluiten. De omvang en reikwijdte van de stikstofdepositie door de werkzaamheden voor 

de realisatie van de woonwijk en de gebruiksfase van de woonwijk dienen daarom met een AERIUS-

berekening inzichtelijk gemaakt te worden (per kalanderjaar voor de aanlegfase). Afhankelijk van de 

uitkomst zijn geen vervolgstappen (geen deposities) of is een Voortoets en/of Passende Beoordeling nodig. 

 

Overige (indirecte) effecten 

Overige indirecte negatieve effecten zoals vernatting, verdroging en verontreiniging op Natura 2000-

gebieden worden bij voorbaat uitgesloten vanwege voldoende grote afstand tot de betreffende gebieden.  

 

Conclusie 

Het plangebied is gelegen op 5,6 km en 6,9 km van de Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen & de 

Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. De gebieden liggen op een afstand groter dan 1.500 m 

van het plangebied en vallen daarmee buiten de verstoringscontour van de werkzaamheden. Verder wordt 

ten aanzien van stikstof, in het kader van de Wnb, aanbevolen vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm 

van een depositieberekening- en beoordeling voor de uitvoerings- en gebruiksfase van het voornemen (met 

behulp van AERIUS).  

 

 

4.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

 

4.2.1 Gegevens 

 

Het plangebied is niet gelegen in percelen bijhorend tot het NNN-netwerk van de provincie Utrecht 

(afbeelding 4.2). Het dichtstbijzijnde perceel bijhorende tot het NNN-netwerk bevindt zich op een afstand 

van 1 km ten noorden van het plangebied. Het betreft een perceel met natuurbeheertype N04.02 - Zoete 

plas. 

 



17 | 39 Witteveen+Bos | 123497-21-006.175 | Concept 01 

Afbeelding 4.2 Situering NNN-netwerk provincie Utrecht [lit. 3] 
 

 
 

 

4.2.2 Effecten en conclusie 

 

Het plangebied is niet gelegen in NNN-gebied en bevat geen ecologische verbindingen. Van sprake van 

ruimtebeslag door het voornemen is geen sprake. 

 

Wel bevinden zich zones met deze status in de nabijheid (vanaf 1 km) van het plangebied. In provincie 

Utrecht is externe werking ten aanzien van het NNN een toetscriterium. Dit houdt in dat voor projecten 

binnen de invloedssfeer van het NNN moet worden nagegaan in welke mate deze de wezenlijke kenmerken 

en waarden van het NNN beïnvloeden. De werkzaamheden voor de realisatie van de brug veroorzaken 

(mogelijk) verstoring in de vorm van geluid, licht (verlichting werkterrein) en trillingen. De effecten van het 

voornemen (slopen, heien) hebben een worst-case verstoringsafstand van 1.500 m. In combinatie met de 

tussenliggende bebouwing en wegen zijn effecten van het voornemen op het NNN niet meer 

waarneembaar. Met de voorgenomen ontwikkeling is gezien het bovenstaande geen sprake van aantasting 

of verlies van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN-netwerk van de provincie Utrecht. Een 

nadere procedure in de vorm van een ‘Nee, tenzij-toets’ is niet noodzakelijk waardoor belemmeringen vanuit 

provinciaal natuurbeleid niet aan de orde zijn. 
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5  

 

 

 

 

SOORTENBESCHERMING 

 

 

5.1 Methode 

 

Om de aanwezigheid van beschermde flora en fauna in of rondom het plangebied vast te kunnen stellen is 

een bureaustudie en een verkennend veldbezoek uitgevoerd. De bureaustudie bestond uit het raadplegen 

van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) [lit. 4]. Hierbij werd een zoekgebied van 3 km gehanteerd, 

waarbij de waarnemingen van de afgelopen 5 jaar werden gebruikt. Aanvullend hierop zijn, als daar 

aanleiding voor was, verspreidingsatlassen, internetbronnen en de op internet vrij verkrijgbare 

verspreidingsgegevens geraadpleegd. Ter verificatie van- en als aanvulling op de bureaustudie is een 

veldbezoek uitgevoerd op 30 maart 2021 door een ecoloog van Witteveen+Bos. Soortgerichte 

inventarisaties en tellingen van afzonderlijke dier- en plantensoorten waren geen onderdeel van het 

veldbezoek; wel zijn toevallige waarnemingen van soorten of verblijfplaatsen genoteerd. Daarnaast is een 

habitatscan uitgevoerd. De inventarisatie is niet vlakdekkend en slechts indicatief, maar is voor deze fase 

voldoende gedetailleerd.  

 

Op basis van de biotoopeisen van beschermde soorten, het veldbezoek en de resultaten van de 

bureaustudie is bepaald of beschermde soorten leefgebied kunnen vinden in en nabij het plangebied en of 

daar nader onderzoek naar nodig is. Aan de hand van de geplande werkzaamheden en de 

verstoringgevoeligheid van soorten is vervolgens bepaald of negatieve effecten kunnen optreden, en of er 

sprake is van een overtreding van de Wnb.  

 

 

5.2 Beschrijving per soortgroep 

 

5.2.1 Flora 

 

Bureaustudie 

Uit de database van de NDFF [lit. 4] blijkt dat in de afgelopen 5 jaar binnen 3 km van het plangebied de 

beschermde florasoorten grote bosaardbei en stijve wolfsmelk zijn waargenomen (afbeelding 5.1). De 

waarnemingen bevinden zich op grote afstand (>2,5 km) van het plangebied.  

 

De meeste onder de Wnb beschermde flora zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam en komen voor in zeer 

specifieke biotopen. Voorbeelden van biotopen waar onder de Wnb beschermde flora lokaal kunnen 

voorkomen zijn loof- en naaldbossen, hakhout en struwelen op kalkrijke, humeuze, vrij voedselarme, 

compacte en lemige bodems. Ook in heiden en borstelgraslanden en in onbemeste riet- en hooilanden, 

leemrijke akker (vooral onder wintergraan), op rivierduintjes, in kalkgraslanden en lemige blauwgraslanden, 

in duinvalleien en soms in het winterbed van rivieren komen de soorten voor. Daarnaast zijn er enkele 

soorten specifiek gebonden aan stenig substraat. Deze soorten zijn te vinden op rotsen, puinhellingen en 

oude (kalkrijke) muren [lit. 5]. 
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Afbeelding 5.1  Waarnemingen in de afgelopen 5 jaar van onder de Wnb beschermde flora in de nabijheid van het plangebied [lit. 

4]1 
 

 
 

 

De biotoopeisen van deze soorten staan beschreven in onderstaand kader.  

 

 

Grote bosaardbei  

De grote bosaardbei is een zeer zeldzame verwant van de gewone bosaardbei en groeit op half beschaduwde plaatsen op vrij 

droge grond die matig voedselrijk en kalkrijk. Dergelijk biotoop is bijvoorbeeld te vinden in lichte loofbossen, struwelen, 

houtwallen en in bermen [lit. 5]. 

 

Stijve wolfsmelk  

Stijve wolfsmelk staat op open, zonnige tot licht beschaduwde, vochtige, stikstofrijke, matig voedselrijke, weinig of niet bemeste 

klei-, en mergelbodems, vaak op stenige plaatsen. Ze groeit in akkers, langs boszomen, op kapvlakten, op slootkanten en dijken, 

bij heggen en in bermen [lit. 5].  

 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde flora waargenomen. De vegetatie binnen het plangebied 

bestaat uit grasbermen met bomenrijen van esdoorn en wilg en verschillende soorten hagen. Ook de 

kademuren van de Oude Rijn zijn niet geschikt voor beschermde (muur)flora. Deze bestaan immers uit 

gladde beton zonder oneffenheden of spleten waarin (muur)flora zich vestigen.   

 

Het plangebied en de directe omgeving bieden geen geschikt biotoop aan beschermde flora. Op basis van 

de ligging (stedelijk gebied) en de aard van het plangebied (wegen, bedrijventerrein) is het uitgesloten dat er 

binnen het plangebied beschermde plantsoorten voorkomen.   
 

1  Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige 

andere wijze openbaar gemaakt worden. 
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Effecten en conclusie 

Gezien de afstand tot bekende waarnemingen en het ontbreken van geschikt biotoop kan het voorkomen 

van onder de Wnb beschermde florasoorten grote bosaardbei en stijve wolfsmelk, alsook andere 

beschermde florasoorten, binnen het plangebied worden uitgesloten. Hierdoor zijn negatieve effecten voor 

deze soorten niet aan de orde.  

 

 

5.2.2 Grondgebonden zoogdieren 

 

Bureaustudie 

Op basis van de NDFF-database [lit. 5] zijn in de afgelopen 5 jaar in de omgeving van het onderzoeksgebied 

waarnemingen bekend van verschillende algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten. Het 

betreft soorten als bunzing, egel, haas, hermelijn, konijn, ree, vos en wezel en verschillende algemeen 

voorkomende muizensoorten. Voor het verstoren van deze ‘Andere soorten’ van de Wnb geldt binnen de 

provincie Utrecht een algemene vrijstelling bij ruimtelijk ingrepen.  

 

Wat betreft niet-vrijgestelde soorten en/of soorten waarvoor geen vrijstelling geldt zijn in de afgelopen 5 

jaar in de omgeving van het onderzoeksgebied geen waarnemingen bekend van ‘Andere soorten’ (bijlage A) 

of Habitatrichtlijnsoorten.  

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van onder de Wnb beschermde grondgebonden 

zoogdiersoorten. Binnen het plangebied bieden de groenelementen langs de Hollandbaan, Molenvlietbaan 

en Rembrandtlaan wel geschikt leefgebied aan verschillende algemeen voorkomende soorten van het 

beschermingsregime ‘Andere soorten’ van de Wnb zoals bunzing, egel, konijn, haas, ree, vos, wezel en 

verschillende algemeen voorkomende muissoorten. Het bedrijventerrein is geen geschikt leefgebied 

aanwezig voor grondgebonden zoogdieren wegens het ontbreken van vegetatie.  

 

Het plangebied en de directe omgeving bieden geen geschikt biotoop aan niet-vrijgestelde grondgebonden 

zoogdiersoorten. Op basis van de ligging (stedelijk gebied) en de aard van het plangebied (wegen, 

bedrijventerrein) is het uitgesloten dat er binnen het plangebied niet-vrijgestelde beschermde 

zoogdiersoorten voorkomen.  

 

Conclusie 

Het voorkomen van verschillende algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten (‘Andere 

soorten’ Wnb) binnen het plangebied, zoals bunzing, egel, haas, konijn, ree, vos, wezel en verschillende 

algemeen voorkomende muizensoorten is op basis van aanwezige biotopen en ligging niet uit te sluiten. 

Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming (doden van dieren 

of beschadigen/vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen) in het kader van ruimtelijke 

ingrepen. Een ontheffingsaanvraag voor deze soorten is niet nodig. Wel is te allen tijde de zorgplicht van 

kracht. 

 

Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan niet-vrijgestelde beschermde grondgebonden 

zoogdiersoorten. Het voorkomen van deze soorten is uitgesloten binnen het plangebied. Negatieve effecten 

op niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdiersoorten zijn niet aan de orde. Vervolgstappen in het kader van 

de Wnb zijn niet nodig. 

 

 

5.2.3 Vleermuizen 

 

Bureaustudie 

Alle soorten vleermuizen zijn in Nederland bescherm onder de Wnb en vallen onder bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn (HR). Volgens de NDFF-database [lit. 4] komen er minstens 5 soorten vleermuizen voor in de 

omgeving (< 3 km) van het plangebied. Het betreft waarnemingen van overvliegende en/of foeragerende 

individuen van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en 
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watervleermuis. De waarnemingen zijn vooral in stedelijk gebied gedaan, vaak langs waterwegen zoals de 

Oude Rijn of de Singel.  

 

 

Afbeelding 5.2 Waarnemingen in de afgelopen 5 jaar van vleermuizen in de nabijheid van het plangebied [lit. 4]1 
 

 
 

 

De biotoopeisen van de soorten staan in onderstaand kader beschreven. 

 

 

Gewone dwergvleermuis  

Gewone dwergvleermuizen jagen in de beschutting van opgaande elementen in groene bebouwde 

omgeving, langs kanalen, vaarten, in tuinen en parken met vijvers, in lanen, tussen boomkruinen, boven 

open plekken in bos, langs de bosrand (vooral oude voedselrijke loofbossen), straatlantaarns, in en langs 

lanen, bomenrijen, singels, houtwallen en holle wegen. Waterpartijen en beschutte oevers zijn favoriet als 

jachtgebied. (Kraam)kolonies zijn in Nederland vooral in gebouwen, in spouwmuren, achter betimmering en 

daklijsten, of onder dakpannen gevonden. Overwinterende gewone dwergvleermuizen worden vooral bij 

toeval gevonden in spouwmuren, onder dakpannen, achter betimmering en daklijsten. Daarnaast zijn ze ook 

in spleten in de muur van kerktorens, en in spleten in grotten, groeves, betonnen bruggen en 

parkeergarages en dergelijke gevonden. Ze kiezen temperatuurgevoelige winterslaapplaatsen. Bij vorst 

zoeken ze vaak verwarmde huizen op [lit. 6]. 

 

Laatvlieger  

De laatvlieger jaagt boven open tot halfopen landschap, vooral in de beschutting van opgaande elementen 

zoals bosranden, heggen en lanen. Hij vliegt vaak op 5 - 10 m. hoogte, maar soms ook wel hoger tussen de 

boomtoppen. Kraamkolonies komen voor zover bekend alleen in gebouwen voor. Ze wonen in de 

spouwmuur, achter de betimmering, onder daklijsten en dakpannen of onder het lood rondom de 

 

1  Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige 

andere wijze openbaar gemaakt worden. 
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schoorsteen. Soms worden ze ook op zolders aangetroffen. Laatvliegers bewonen een netwerk van 

verschillende huizen die op een afstand van hooguit enkele honderden meters van elkaar liggen. Ze 

verhuizen soms wel, maar zijn in principe erg plaats- en gebiedstrouw. In de winter zoeken laatvliegers 

nauwe en relatief droge plaatsen op zoals spouwmuren, spleten en scheuren in zolders, oude kelders en 

soms ook kieren dicht bij de ingang van grotten [lit. 6].  

 

Rosse vleermuis  

Kraamkolonies zijn hoofdzakelijk bekend uit laaggelegen gebieden in Noord-Duitsland en Nederland. De 

rosse vleermuis is in West-Europa een uitgesproken boombewonende soort. Zowel solitaire mannetjes, 

groepen vrouwtjes met jongen, als dieren in winterslaap gebruiken boomholten als onderkomen. In Midden-

Europa staat de rosse vleermuis bekend als een trekkende soort. Met behulp van ringonderzoek zijn in het 

verleden ook in Nederland waarnemingen gedaan die wijzen op trek. Anderzijds zijn er gebieden waar 

tijdens alle seizoenen rosse vleermuizen gevonden kunnen worden [lit. 6].  

 

Ruige dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuizen jagen in vooral halfopen bosrijk landschap. Uit het buitenland zijn verblijfplaatsen 

vooral aangetroffen in spleten en gaten in bomen, in nest- en vleermuiskasten, in gebouwen achter 

betimmeringen, achter daklijsten, onder dakbedekking en op zolders. Twee Nederlandse kolonies 

bewoonden spouwmuren. Vele solitaire mannetjes of kleine groepen zijn gevonden in spleten en gaten in 

bomen, achter loshangend schors en in kasten. Als winterverblijf zijn gebouwen (spouwmuur, dakpannen, 

betimmering), houtstapels, maar ook boomholtes en nest- en vleermuiskasten bekend [lit. 6]. 

 

Watervleermuis  

De watervleermuis is een boombewonende soort van half open tot gesloten, waterrijk en bosrijk landschap. 

Grotere dichtheden worden vooral daar gevonden waar zowel beschut water als ouder bos of oudere bomen 

aanwezig zijn. De verspreiding toont een duidelijke binding met de oudere bossen in de duinen in het 

westen van Nederland, en de bossen op de hogere zandgronden en het krijtlandschap in het oosten en 

zuiden van Nederland. Desondanks komt de soort ook voor in het laagland op plaatsen waar oudere bossen 

of parken aanwezig zijn. In het noordwestelijke laagland worden in bosarme omgeving soms kleine groepen 

op zolders gevonden [lit. 6]. 

 

 

Veldbezoek 

De uitgestrekte landbouwgebieden met bomenrijen en bosschages buiten het stedelijk gebied van Woerden 

bieden een geschikt foerageergebied aan verschillende vleermuizen. Binnen het plangebied zijn de 

Hollandbaan, Molenvlietbaan, Rembrandtlaan en de Oude Rijn geschikt als foerageergebied omwille van de 

aanwezige groenelementen. Het bedrijventerrein is slechts matig geschikt als foerageergebied wegens de 

beperkte aanwezigheid van vegetatie en als gevolg daarvan het beperkte aanbod aan insecten. 

 

De bomenrijen langs beide kanten van de Hollandbaan vormen een groene verbinding tussen de 

uitgestrekte weilanden aan de westelijke rand van Woerden, de sportvelden aan de zuidelijke rand en het 

stedelijk centrum van de stad. Ook de Oude Rijn zorgt voor een verbinding tussen de landbouwgronden en 

het stedelijk centrum. Mogelijk vormen de Hollandbaan en de Oude Rijn een (essentiële) vliegroute voor 

vleermuizen. 

 

Tevens is tijdens het veldbezoek de aanwezigheid van verblijfplaatsen voor vleermuizen onderzocht. De 

aanwezige bebouwing binnen het plangebied vertoont spleten en holten, welke potentiële verblijfplaatsen 

bieden aan gebouwbewonende vleermuizen. Met name de te slopen woningen (afbeelding 5.5) langs de 

Oude Rijn ter hoogte van de Rembrandtlaan vertonen geschikte spleten en holten, alsook de 

appartementenflats langs de Hollandbaan. Tevens zijn in Molenvlietbaan vleermuiskasten waargenomen 

(afbeelding 5.3). Het voorkomen van verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen in het hele 

plangebied en de aangrenzende woonwijken, uitgezonderd het bedrijventerrein, is daarmee niet uitgesloten. 

Tevens is niet uit te sluiten dat er in de aanwezige bomen binnen het plangebied verblijfplaatsen aanwezig 

zijn voor boombewonende vleermuissoorten. Vooral de grote wilgen in de Hollandbaan en Molenvlietbaan 

vertonen geschikte holten en spleten voor boombewonende vleermuizen (afbeelding 5.4).  
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De Italiaanse populieren bij de kruising van de Hollandbaan en de Kuipersweg en de essen in het parkje bij 

de Rembrandtlaan vertonen geen geschikte holten voor vleermuizen. De aanwezige vegetatie in het 

bedrijventerrein is tevens niet geschikt voor potentiële verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen.  

 

 

Afbeelding 5.3 Vleermuiskast in de Molenvlietbaan en potentiële verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen 
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Afbeelding 5.4 Wilgen met geschikte holten voor boombewonende vleermuizen in de Hollandbaan en Molenvlietbaan 
 

  
 

 

Effecten en conclusie 

In de wijde omgeving van het plangebied zijn verschillende waarnemingen bekend van vleermuizen. Het 

betreft waarnemingen van gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en 

watervleermuis.  

 

Foerageergebied en vliegroute 

De uitgestrekte landbouwgebieden met bomenrijen en bosschages buiten het stedelijk gebied van Woerden 

bieden een geschikt foerageergebied aan vleermuizen. Binnen het plangebied zijn de Hollandbaan, 

Molenvlietbaan, Rembrandtlaan en de Oude Rijn geschikt als foerageergebied omwille van de aanwezige 

groenelementen. Het bedrijventerrein is slechts matig geschikt als foerageergebied wegens de beperkte 

aanwezigheid van vegetatie. Van vernietiging van essentieel foerageergebied voor vleermuizen is binnen het 

plangebied dan ook geen sprake. 

 

De Hollandbaan (bomenrij) en de Oude Rijn (watergang) zijn mogelijk essentiële vliegroutes voor 

vleermuizen. De werkzaamheden laten de bomenrij echter ongemoeid. Van vernietiging van een essentiële 

vliegroute is geen sprake. Mits rekening gehouden wordt met de passeerbaarheid (minimale vrije ruimte 

tussen het wateroppervlak en de onderzijde van de brug is 1,5 m, het wateroppervlak wordt niet beschenen 

door verlichting op of aan de brug, het wateroppervlak blijft zodoende donker) van de brug over de Oude 

Rijn is ook bij deze vliegroute geen sprake van een vernietiging. Indien de passeerbaarheid niet 

gegarandeerd kan worden bij het ontwerp is een nader soortenonderzoek van een mogelijke essentiële 

vliegroute van vleermuizen langs de Oude Rijn noodzakelijk.  

 

Foeragerende en overvliegende vleermuizen boven de Hollandbaan en de Oude Rijn kunnen worden 

verstoord, wanneer de werkzaamheden zorgen voor geluid, licht of trillingen in het onderzoeksgebied. Het 

verstoren (en daarmee tevens indirect aantasten van het leefgebied) van vleermuizen is onder de Wnb 

verboden. Verstoring van foeragerende en migrerende dieren ter plaatse van een vliegroute is echter te 

voorkomen door werkzaamheden uit te voeren bij daglicht (tussen een uur na zonsopkomst en een uur voor 

zonsondergang) en bij voorkeur in de winterperiode.  
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Tevens dient te worden voorkomen dat de eerste 1,5 m boven het wateroppervlak van de Oude Rijn tijdens 

de werkzaamheden gedurende de maanden april t/m november geblokkeerd raakt door potons of drijvende 

steigers. Waar verlichting nodig is dient gebruik te worden gemaakt van efficiënt lichtbeheer. Verlichting 

dient te worden beperkt door:  

- gebruik te maken van vleermuisvriendelijke verlichting; 

- het kunstmatig licht enkel daar te richten waar het ook daadwerkelijk nodig is (doelgericht) en dit zo te 

doen dat deze weg van het foerageergebied en de vliegroute (Hollandbaan en Oude Rijn) schijnt;  

- gebruikt te maken van armaturen die het licht door middel van een scherpe bundel 1 bepaalde kant en 

weg van het foerageergebied op richten; 

- gebruik te maken van aangepaste armaturen die verstrooiing van licht minimaliseren;  

- het aantal lampen, de lichtintensiteit en het gebruik van hoge lichtmasten met veel lichtverstrooiing te 

beperken; 

- voor en na de werkzaamheden het gebruik van kunstverlichting te beperken tot enkel verlichting ter 

beveiliging van opslagterreinen. Ook hiervoor gelden de bovenvermelde restricties. 

 

Verblijfplaatsen 

Het voorkomen van vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen in bomen binnen het plangebied is niet 

uitgesloten. Het voorkomen van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de gebouwen in (de directe 

omgeving van) het plangebied is tevens niet op voorhand uit te sluiten. Er is mogelijk sprake van 

vernietiging van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen indien er sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Nader 

onderzoek naar de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen in de te slopen woningen en te kappen 

bomen (de grote wilgen in de Hollandbaan en Molenvlietbaan) is noodzakelijk. Indien uit het onderzoek 

blijkt dat verblijfplaatsen vernietigd worden door het voornemen, dient een ontheffing aangevraagd te 

worden.  

 

 

Afbeelding 5.5 Vernietiging mogelijke verblijfplaatsen aan de Oude Rijn van gebouwbewonende vleermuizen 
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Verder kunnen eventuele vleermuisverblijfplaatsen in (de omgeving van) het plangebied (zowel in woningen 

als in bomen, inclusief deze in de wijde omgeving van het plangebied) indirect worden aangetast als de 

vleermuizen aanwezig in de verblijfplaats worden verstoord. In de huidige situatie is reeds sprake van 

verstoring als gevolg van drukke verkeerswegen en stedelijke aard van het plangebied. Bij een dergelijke, 

regelmatige en met een zekere frequentie optredende verstoring treedt vaak gewenning op [lit. 11]. Van 

soorten die zich, ondanks deze sterke verstoring, hebben gevestigd in het plangebied kan dan ook worden 

aangenomen dat deze tot op zekere hoogte gewend zijn aan verstoring door geluid en trillingen en zich hier 

mogelijk op hebben aangepast. Negatieve effecten op deze soorten als gevolg van een beperkte (en tevens 

tijdelijke) bijkomende geluidverstoring bij de realisatie van de woonwijk zijn uit te sluiten. Deze redenering 

gaat echter niet op voor werkzaamheden die (plotse) piekgeluiden en/of sterke trillingen veroorzaken, zoals 

bij het heien of intrillen van de funderingspalen. Voor trilling wordt in de regel een verstoringsafstand van  

50 m gehanteerd. Buiten deze afstand gaat de trilling van heien op in de standaard achtergrondtrilling. Het 

geluid als gevolg van heien reikt echter verder, potentieel tot 1.500 m van het plangebied (zie paragraaf 2.2 

en bijlage III). Als gevolg van dit geluid kunnen verblijfsplaatsen van vleermuizen binnen deze contour 

verstoord raken. De (geluid)verstoringsafstand bij trillen is kleiner maar kan nog steeds reiken tot 300 m 

rondom de trillingsbron. Het verstoren van (in de verblijfplaats aanwezige) vleermuizen is een overtreding 

van de verboden van de Wnb. Om verstoring uit te kunnen sluiten dient daarom trillingvrij te worden 

gewerkt (niet of aangepast heien of trillen). Indien dit niet mogelijk is dient te worden onderzocht of er in de 

woningen en bomen binnen de verstoringscontour van waar trilling veroorzakende werkzaamheden 

plaatsvinden verblijfplaatsen aanwezig zijn. Dit kan aan de hand van een gericht vleermuisonderzoek 

conform vleermuisprotocol 2021. Indien uit het onderzoek volgt dat er binnen de verstoringscontour van de 

werkzaamheden verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, is voor de uitvoering van de trilling 

veroorzakende werkzaamheden een ontheffing in het kader van de Wnb nodig. 

Tabel 5.1 Samenvatting effectenbeoordeling vleermuizen 

Foerageergebied Vliegroute Verblijfplaatsen Onderzoek nodig? 

Hollandbaan en 

Molenvlietbaan 

ja ja, mogelijk 

langs 

Hollandbaan 

ja, mogelijk in de 

woningen en bomen 

ja, 

- indien bomen (wilgen)

worden gekapt; 

- indien

trillingveroorzakende

werkzaamheden worden

uitgevoerd

Bedrijventerrein nee nee nee nee 

Oude Rijn ja ja, mogelijk 

langs Oude 

Rijn 

ja, mogelijk in woningen 

langs de Oude Rijn 

ja, 

- indien woningen worden

gesloopt; 

- indien de brug niet

doorvliegbaar is

Rembrandtlaan ja nee ja, mogelijk in de 

woningen. Bomen in het 

parkje voor de kerk niet 

geschikt als verblijfplaats 

ja, indien trillingveroorzakende 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd 

5.2.4 Vogels 

Bureaustudie 

Volgens de NDFF [lit. 4] zijn in de afgelopen 5 jaar in de wijdere omgeving van het plangebied verschillende 

algemeen voorkomende vogelsoorten waargenomen zoals duif, kauw, gaai, tjiftjaf en ekster. Daarnaast zijn 

in de omgeving van het plangebied ook verschillende waarnemingen bekend van soorten met een jaarrond 
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bescherm nest die wijzen op de aanwezigheid van een nest (nestindicatieve waarneming), namelijk van 

buizerd, gierzwaluw, huismus, roek en sperwer. 

 

 

Afbeelding 5.6  Nest-indicerende waarnemingen van vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn in de afgelopen 5 

jaar in de nabijheid van het plangebied [lit. 4]1 
 

 
 

 

De biotoopeisen van de soorten staan in onderstaand kader beschreven.  

 

 

Buizerd  

Is te vinden in uitgestrekte bossen afgewisseld met heide en boerenland, moerasbossen, boerenland met 

bosjes en houtwallen, duinvalleien met struweel, bosjes in steden. Combinatie van geschikte 

nestgelegenheid (bos of een bosje) met open land met veel voedsel is ideaal [lit. 8]. 

 

Gierzwaluw 

Voor hun nestgelegenheid zijn gierzwaluwen afhankelijk van beschikbaarheid van gebouwen met geschikte 

holtes. Ze jagen boven uiteenlopende habitats in dorpen en steden. Al het voedsel wordt gevangen in de 

lucht, ze zijn gespecialiseerd in het vangen van insecten in volle vlucht. Daarvoor zoeken ze meestal de 

luchtlagen op die op dat moment de meeste insecten bevatten, en dat kan best een flinke hoogte zijn [lit. 8]. 

 

Huismus  

Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met 

vee, gemorst graan en zo verder. Talrijkst in dorpen en in oudere buitenwijken, met rommelige tuinen. Als er 

veel hoge bomen staan, verdwijnt de huismus. De huismus heeft 2 tot 3 legsels per broedseizoen met elk 4-6 

eieren. Broedduur: 11-12 dagen. Huismussen broeden in een los kolonieverband. Het nest wordt vooral 

 

1  Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige 

andere wijze openbaar gemaakt worden. 
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gemaakt onder dakpannen, in gaten en kieren van gebouwen en in mussenkasten, Het slordige nest bestaat 

uit takjes, stro, veertjes en hondenharen [lit. 8]. 

 

Roek 

Roekenkolonies bevinden zich vaak in vrijstaande, hoge groepen bomen (vaak populieren) langs snelwegen, 

treinsporen of kanalen; ook wel in dorpen. In de buurt liggen graslanden waar ze hun voedsel zoeken. 

Broedt grofweg ten oosten van de lijn Breda - Gouda - Arnhem - Harlingen, in de winter verspreidt hij zich 

onder meer via snelwegen westelijker [lit. 8]. 

 

Sperwer  

Broedt in bossen, soms tuinen en parken, meestal in een dicht, jong bos met naaldbomen (fijnspar, lariks), 

het liefst in halfopen landschappen. Soms ook in de stad of in tuinen, in open boerenland in windsingels, 

bosjes en op erven [lit. 8]. 

 

 

Veldbezoek 

De verschillende groenelementen (bermen, hagen, tuinen) en grote bomen binnen het plangebied bieden 

geschikte nestgelegenheid aan verschillende algemeen voorkomende broedvogels. Het voorkomen van 

algemeen voorkomende broedvogels in de omgeving van het plangebied gedurende het broedseizoen is 

daardoor niet uit te sluiten.  

 

Tijdens het veldbezoek zijn verschillende nesten van zwarte kraai en ekster waargenomen. Tevens zijn een 

overvliegende buizerd en huismussen waargenomen (afbeelding 5.7). Het plangebied biedt geen geschikte 

nestgelegenheid aan sperwer en buizerd. Het ontbreekt immers aan geschikte nestbomen en bossen. Het 

plangebied biedt echter wel geschikte nestgelegenheid aan huismus en gierzwaluw. Er zijn immers 

verschillende woningen aanwezig met loszittende dakpannen en gaten in de dakstructuur (afbeelding 5.3). 

De gebouwen in het bedrijventerrein bieden geen geschikte nestgelegenheid aan huismus of gierzwaluw. De 

pannendaken van de te slopen woningen langs de Oude Rijn vormen echter wel een geschikte nestplaats 

voor huismus en gierzwaluw. 
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Afbeelding 5.7 Woningen aan de Molenvlietbaan waar huismussen zijn waargenomen en de aanwezigheid van nesten van 

huismussen onder dakpannen rond de dakramen wordt verwacht  
 

 
 

 

Effecten en conclusie 

Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder artikel 3.1 van de Wnb. Het is 

verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van 

vogels weg te nemen (artikel 3.1 Wnb). 

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Het plangebied biedt geen geschikte nestgelegenheid aan buizerd, sperwer en roek. Het voorkomen van 

nesten van deze soorten, als ook andere soorten met een jaarrond beschermd nest binnen het plangebied is 

uitgesloten. Van vernietiging van jaarrond beschermde nesten is geen sprake. Een uitzondering hierop 

vormen huismus en gierzwaluw. Het plangebied biedt wel geschikte nestgelegenheid aan huismus en 

gierzwaluw. Mogelijk worden jaarrond beschermde nesten van deze soorten vernietigd. Nader 

soortenonderzoek in de te slopen woning is noodzakelijk. Indien nesten worden vastgesteld is een 

ontheffing nodig.   

 

Ook buiten het plangebied, maar binnen de maximale verstoringscontour van de werkzaamheden (maximaal 

1.500 m in geval van heien, zie ook paragraaf 2.2 en bovenstaand kader ‘Onderzoekgrens 1.500 m bij 

heiwerkzaamheden’), kunnen jaarrond beschermde nesten voorkomen. Het gaat dan zowel om nesten van 

gebouw bewonende soorten (huismus/gierzwaluw) in de woningen en schuren rond het plangebied als om 

boom- of paalbroeders (bijvoorbeeld buizerd, roek, en sperwer) in de tuinen en bosschages in de wijdere 

omgeving. De werkzaamheden laten de gebouwen en groenstructuren buiten het plangebied ongemoeid, 

waardoor een vernietiging van de hierin aanwezige nesten op voorhand is uit te sluiten. Deze nesten kunnen 

echter wel indirect worden aangetast wanneer de werkzaamheden zorgen voor een verstoring door geluid 

en/of trillingen tot bij het nest. In de huidige situatie is in de omgeving van het plangebied weliswaar reeds 

sprake van verstoring als gevolg van bewoning en drukke verkeerswegen. Bij een dergelijke, regelmatige en 

met een zekere frequentie optredende verstoring treedt vaak gewenning op [lit. 11].  
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Van soorten die zich, ondanks deze sterke verstoring, hebben gevestigd in (de omgeving van) het 

plangebied kan dan ook worden aangenomen dat deze tot op zekere hoogte gewend zijn aan verstoring 

door geluid en trillingen en zich hier mogelijk op hebben aangepast. Negatieve effecten op deze soorten als 

gevolg van een beperkte (en tevens tijdelijke) bijkomende geluidsverstoring bij de herinrichting van de 

straten zijn uit te sluiten. Deze redenering gaat echter niet op voor werkzaamheden die (plotse) sterke 

trillingen veroorzaken, zoals heien of het intrillen van palen bij het plaatsen van de brug. Bij dergelijke 

vormen van verstoring is er vrijwel nooit sprake van gewenning vanwege de onvoorspelbaarheid [lit. 11]. 

Pulsgeluiden en trillingen kunnen leiden tot een verminderd voortplantingssucces van de aanwezige vogels.  

In de directe omgeving van het voornemen is de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten niet uit te 

sluiten. Trillingsveroorzakende werkzaamheden kunnen deze nesten verstoren. Wanneer er trilling 

veroorzakende werkzaamheden worden uitgevoerd (al dan niet in de broedperiode) zal er dus aanvullend 

onderzoek gedaan moeten worden naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten binnen de 

verstoringscontour van de werkzaamheden. Het gaat dan in ieder geval om onderzoek naar jaarrond 

beschermde nesten van huismus en in het geval er in het broedseizoen getrild wordt ook naar de 

aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van de boom- en paalbroeders (zie hierboven). Als er geheid 

wordt is aanvullend soortgericht onderzoek nodig naar nestlocaties in een straal van maximaal 1.500 m. 

Indien een andere methode gebruikt wordt (bijvoorbeeld intrillen of inboren van heipalen), dan is de 

verstoringscontour kleiner en is onderzoek naar deze soorten in een kleinere straal nodig. Hoe groot deze 

straal is, is sterk afhankelijk van de gebruikte methode en de bodemgesteldheid. Hoe ver het geluid reikt (en 

daarmee het onderzoeksgebied voor jaarrond beschermde nesten) moet blijken uit een geluidberekening 

(zie ook kader ‘Onderzoekgrens 1.500 m bij heiwerkzaamheden’). Wanneer op basis van het onderzoek 

wordt vastgesteld dat binnen de verstoringscontour (vastgesteld via de geluidsberekening) van de 

werkzaamheden één of meerdere jaarrond beschermde nesten aanwezig is en deze als gevolg van de 

werkzaamheden wordt aangetast, is voor het voornemen een ontheffing Wnb nodig. 

Overige broedvogels 

Het plangebied biedt leefgebied aan verschillende algemeen voorkomende broedvogels. Het voorkomen 

van algemeen voorkomende broedvogels gedurende het broedseizoen is dan ook aannemelijk. Voor 

aanwezige broedvogels geldt dat werkzaamheden tijdens het broedseizoen (globaal van 15 maart tot 15 juli) 

voor verstoring kunnen zorgen door trillingen of geluid. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat 

opzettelijk verstoren in het broedseizoen (individuen, nesten of eieren) verboden is volgens de Wnb. Het 

verkrijgen van ontheffing voor het verstoren van broedvogels is meestal niet mogelijk. De effecten op vogels 

en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb zijn namelijk gemakkelijk te voorkomen, 

te weten door in principe 2 mogelijkheden: 

- de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken (werkzaamheden

niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan broeden in het gebied waar gewerkt

wordt;

- het plangebied voor het broedseizoen ongeschikt maken voor broedvogels.

Als werkzaamheden plaats gaan vinden in het broedseizoen, moet een deskundige eerst vaststellen dat er 

geen broedende vogels aanwezig zijn in het plangebied. Wanneer kan worden geconstateerd dat in de 

directe omgeving van de werkzaamheden geen vogels broeden bij de start van de werkzaamheden, vindt 

geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats. Mochten er wel broedende vogels aanwezig zijn binnen 

de verstoringcontour van de werkzaamheden mag er pas worden gestart met de werkzaamheden als er niet 

meer gebroed wordt. Doorgaans zijn de meeste vogels rond half juli uitgebroed, er zijn echter vogelsoorten 

die tot in september broeden. 

5.2.5 Amfibieën 

Bureaustudie 

Op basis van de NDFF-database [lit. 4] zijn in een straal van 3 km rond het onderzoeksgebied in de 

afgelopen 5 jaar verschillende waarnemingen van algemeen voorkomende amfibieën zoals bastaardkikker, 
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bruine kikker, en kleine watersalamander gedaan. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling binnen 

de provincie Noord-Brabant.  

 

Op basis van de NDFF-database [lit. 4] zijn in de afgelopen 5 jaar in de omgeving van het plangebied 

waarnemingen bekend van de Habitatrichtlijnsoorten heikikker en rugstreeppad. De waarnemingen van 

heikikker situeren zich uitsluitend in het landbouwgebied ten zuiden van het plangebied. Rugstreeppad is 

tevens in het plangebied waargenomen.  

 

 

Afbeelding 5.8 Waarnemingen in de afgelopen 5 jaar van niet-vrijgestelde amfibieën in de nabijheid van het plangebied [lit. 4]1 
 

 
 

 

De biotoopeisen van de niet-vrijgestelde soorten zijn in onderstaand kader beschreven. 

 

 

Heikikker 

De heikikker heeft een zeer duidelijke voorkeur voor de landschapstypen heide, hoogveen, laagveen en half natuurlijk grasland. 

Ook wordt de soort gemeld uit bos en struweel, een belangrijke habitat voor de populaties uit de Vijfheerenlanden en het 

Kromme Rijngebied. De heikikker is duidelijk een cultuur vliedende soort die nauwelijks wordt aangetroffen in te intensief gebruikt 

agrarisch landschap, rond infrastructuur en bebouwing. De heikikker blijkt, in vergelijking tot bijvoorbeeld de bruine kikker, een 

vennensoort bij uitstek. Daarnaast komt de soort voor in kleine geïsoleerde wateren en in sloten (in laagveen, klei-op-veen en 

komkleigebieden). In rivier begeleidende wateren (kleiputjes) wordt de soort alleen langs de Nederrijn/Lek aangetroffen. 

Heikikkers overwinteren op vorstvrije plaatsen op het land van eind oktober tot begin maart. In tegenstelling tot de bruine kikker 

overwintert de heikikker nagenoeg niet in het water. [lit. 9].  

 

 

 

 

1  Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige 

andere wijze openbaar gemaakt worden. 
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Rugstreeppad 

De rugstreeppad is een bewoner van zandige terreinen met een betrekkelijk hoge dynamiek, zoals de duinen, de uiterwaarden van 

de grote rivieren, opgespoten terreinen, heidevelden en akkers. Maar hij wordt ook op klei- en veengronden aangetroffen. Voor 

de voortplanting is de rugstreeppad afhankelijk van ondiepe wateren, die vrij snel opwarmen. Vaak wordt gebruik gemaakt van 

tijdelijke poeltjes en plassen, maar ook slootjes en vennen kunnen geschikt zijn. Een voorwaarde is wel dat het water niet zuurder 

is dan pH 5. Brak water wordt getolereerd [lit. 9]. 

 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek werden geen, onder de Wnb beschermde, amfibieën aangetroffen. Algemeen 

voorkomende amfibiesoorten zoals meerkikker, bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad zijn weinig 

kritisch ten aanzien van het leefgebied. Omdat er in het plangebied water aanwezig is, kan niet worden 

uitgesloten dat deze algemeen voorkomende soorten gebruik maken van het plangebied als (onderdeel van 

hun) leefgebied.  

 

Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied aan heikikker of rugstreeppad. Het ontbreekt immers aan 

heide, hoogveen, laagveen en half natuurlijk grasland (heikikker) en zandige dynamische pionierssituatie 

(rugstreeppad). De aanwezige biotopen binnen het plangebied komen tevens niet overeen met de 

biotoopeisen van overige niet-vrijgestelde beschermde amfibieën. Mogelijk wordt het plangebied tijdens de 

werkzaamheden wel geschikt voor rugstreeppad.   

 

Effecten en conclusie 

Op basis van het biotoop en de aanwezigheid van water in de wijdere omgeving van het plangebied, kan de 

aanwezigheid van algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals meerkikker, bastaardkikker en bruine kikker 

niet worden uitgesloten. Voor deze soorten geldt echter een vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen in de 

provincie Utrecht. Voor deze soorten zijn dus geen maatregelen in het kader van de Wnb nodig. Op basis 

van de aanwezige biotoop kan het voorkomen niet-vrijgestelde beschermde amfibiesoorten worden 

uitgesloten. Vervolgstappen in kader van het Wnb zijn aldus niet nodig. 

 

Door de afwezigheid van geschikt biotoop voor niet-vrijgestelde amfibiesoorten (exclusief rugstreeppad), 

kan worden uitgesloten dat deze binnen de grenzen van het plangebied of in de nabije omgeving aanwezig 

zijn. Hierdoor zijn negatieve effecten van de geplande werkzaamheden op deze soortgroep uit te sluiten. 

Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig. 

 

Wat de niet-vrijgestelde soort rugstreeppad betreft, is het voorkomen van deze soort in de omgeving van 

het plangebied niet uit te sluiten. Het plangebied zelf is in haar huidige staat niet aantrekkelijk voor deze 

soort. Het is echter aannemelijk dat in de uitvoeringsfase van de hier beschouwde werkzaamheden tijdelijk 

geschikt leefgebied voor rugstreeppadden wordt gecreëerd. Zo wordt de grond plaatselijk kaal gemaakt 

(open, vergraafbare bodem), kunnen zich ondiepe regenwaterpoelen in de bandensporen van de werktuigen 

ontstaan (voortplantingswater) en wordt materiaal op het werkterrein opgeslagen (schuilplaatsen).  

 

De rugstreeppad is een zeer mobiele soort die makkelijk enkele kilometers om het huidige leefgebied kan 

opduiken op zoek naar dergelijke dynamische milieus. Gezien de nabijheid van geschikt leefgebied en 

recente bekende waarnemingen van deze soort in de (wijdere) omgeving is niet uit te sluiten dat deze soort 

in de uitvoeringsfase van de werkzaamheden ook binnen de grenzen van het plangebied opduikt. Hierdoor 

kunnen individuen van rugstreeppad die sporadisch in het plangebied aanwezig zijn, worden verwond of 

gedood wanneer zij tijdens de werkzaamheden het plangebied betreden. Het verwonden of doden van 

individuen van de rugstreeppad is onder de Wnb verboden.  

 

Overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb is te voorkomen door het treffen van mitigerende 

maatregelen. Voorafgaand aan de uitvoeringsfase dient een ecologisch werkprotocol te worden opgesteld, 

waarin maatregelen worden beschreven om verwonding of doden van de rugstreeppad te voorkomen. In 

eerste instantie moet het ontstaan van regenwaterplasjes op een zanderige ondergrond worden voorkomen 

zodat geen voorplantingswater ontstaat. Indien dit niet mogelijk is, dan is het uitschermen van het 

plangebied noodzakelijk.  
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Hierbij kan gedacht worden aan:  

- het plaatsen van paddenschermen rond de meest kansrijke locaties voor het opduiken van de 

rugstreeppad (plastic scherm met hoogte van 50 cm boven grond en 10 cm onder grond) om te 

voorkomen dat rugstreeppadden het projectgebied gaan bevolken, en; 

- het plaatsen van emmers aan de binnenzijde van het paddenscherm om eventuele rugstreeppadden die 

binnen de begrenzing van de werkzaamheden aanwezig zijn op te vangen en te verplaatsen naar de 

andere kant van het scherm, en;  

- het kort houden (maaien) van vegetatie binnen een strook van 1 m rond het scherm om te voorkomen 

dat amfibieën via de vegetatie het plangebied binnen komen. 

 

Deze maatregelen dienen uitgevoerd te worden onder begeleiding van een deskundig ecoloog. 

 

 

5.2.6 Reptielen 

 

Bureaustudie 

Op basis van de NDFF-database [lit. 4] zijn in de afgelopen 5 jaar in een straal van 3 km rond het plangebied 

geen waarnemingen bekend van de onder de Wnb beschermde reptielsoorten.  

 

Het plangebied en de directe omgeving bieden geen geschikt biotoop aan reptielsoorten die voorkomen in 

Nederland [lit. 9]. Deze soorten komen bijvoorbeeld voor in zandige terreinen en voldoende open, zonnige 

plekken (zandhagedis, adder), waterrijke gebieden op overgangen van zandgrond naar veen- en kleigronden 

(ringslang), vochtige heide (gladde slang en levendbarende hagedis) en houtwallen en spoorbermen 

(hazelworm). 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen aangetroffen. De aanwezige biotopen binnen het plangebied 

komen niet overeen met de biotoopeisen van reptielsoorten (zie bureaustudie).  

 

Effecten en conclusie 

Op basis van de aanwezige biotoop kan het voorkomen van onder de Wnb beschermde reptielsoorten 

worden uitgesloten. Negatieve effecten op deze soortgroep als gevolg van het voornemen zijn uit te sluiten. 

Vervolgstappen in kader van het Wnb zijn aldus niet nodig. 

 

 

5.2.7 Vissen  

 

Bureaustudie 

Volgens de NDFF-database is in de afgelopen 5 jaar geen waarnemingen bekend van onder de Wnb 

beschermde vissoorten. 

 

Binnen de Habitatrichtlijn zijn alleen de vissoorten houting en steur beschermd. Dit zijn beiden trekvissen 

van grote wateren (zee, rivieren). Deze soorten migreren doorgaans door dieper en open water. Binnen het 

soortenbeschermingsregime ‘Andere soorten’ zijn alleen de vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, 

beekdonderpad, kwabaal en grote modderkruiper beschermd. Dit zijn soorten van zuurstofrijke, schone en 

stromende wateren (beekprik, elrits, gestippelde alver, beekdonderpad, kwabaal) of verlandende wateren 

(grote modderkruiper) [lit. 9]. 

 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek werden geen waarnemingen gedaan van onder de Wnb beschermde vissoorten in of 

nabij het plangebied. Binnen het plangebied is tevens geen geschikt biotoop aanwezig voor deze vissoorten 

(diep, open- of zuurstofrijk, stromend water of verlandend water). Het gebied ligt ook niet in de directe 

nabijheid van essentiële in- en uittrekpunten (sluiscomplexen).  
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Effecten en conclusie 

Omwille van de afwezigheid van geschikt biotoop, is het voorkomen van onder de Wnb beschermde 

vissoorten binnen het plangebied uitgesloten. Nader onderzoek en een ontheffingsaanvraag zijn niet nodig. 

Wel geldt ten allen tijden de zorgplicht.  

 

 

5.2.8 Vlinders, libellen en andere ongewervelden 

 

Bureaustudie 

Op basis van de NDFF-databank [lit. 4] zijn in de afgelopen 5 jaar in de omgeving (<3 km) van het 

plangebied waarnemingen bekend van onder de Wnb beschermde vlinders en libellen groene glazenmaker, 

grote vos en sierlijke witsnuitlibel. De dichtstbijzijnde waarneming is gedaan op een afstand van 750 m ten 

westen van het plangebied.  

 

Onder de Wnb beschermde dagvlinders, libellen of andere ongewervelde komen vooral in leefgebieden voor 

waar hun biotoop nog grotendeels intact is. Dit betreffen veelal zeer specifieke soorten habitats waar de 

betreffende soort zijn levenscyclus volledig kan doorlopen. De leefgebieden van onder de Wnb beschermde 

ongewervelden liggen dan ook vooral binnen en rondom natuurgebieden. Voorbeelden van biotopen waar 

onder de Wnb beschermde ongewervelden lokaal kunnen voorkomen zijn droge en schrale kalkgraslanden, 

vochtige bossen in het oosten van het land en Zuid-Limburg, in blauwgraslanden, kruidenrijke heidevelden, 

vochtige duinvalleien en duingraslanden, kapvlakten in droog en oud eikenbos, wilgenbroekbos in 

beekdalen, voedselarme tot matig voedselrijke verlandende wateren met een dichte krabbenscheervegetatie 

(petgaten), hoogveentjes omgeven door bos en gebufferde vennen, langs zuurstofrijke bovenlopen van 

beken, en langs stromingsluwe oevers langs rivieren waar fijn sediment en organisch materiaal voorhanden 

is. Een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van dagvlinders is het voorkomen van waardplanten 

[lit. 10]. 

 

 

Afbeelding 5.9 Waarnemingen in de afgelopen 5 jaar van beschermde ongewervelden in de nabijheid van het plangebied [lit. 4]1 
 

 

 

1  Deze informatie is afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige 

andere wijze openbaar gemaakt worden. 
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Onderstaand kader beschrijft de biotoopeisen van deze soorten. 

Groene glazenmaker 

Biotoop van de groene glazenmaker bestaat uit stilstaande wateren met dichte krabbenscheervelden: plassen, sloten en petgaten 

in laagveengebieden en sloten in veenweidegebieden. De eitjes overwinteren in krabbenscheerplanten. De larven overwinteren 

vervolgens nog een (soms 2) keer. Uitsluipen gebeurt van eind juni tot eind augustus, met een piek in de eerste helft van augustus. 

Dit gebeurt meestal op krabbenscheerplanten [lit. 10]. 

Grote vos 
De grote vos vliegt op warme, zonnige plekken in vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote 

vrijstaande bomen. Waardplanten zijn vooral de iepen maar ook wilgen en soms ook fruitbomen (zoete kers) of meidoorn [lit. 10]. 

Sierlijke witsnuitlibel 

De sierlijke witsnuitlibel komt voor nabij stilstaande, ongestoorde wateren met een rijke submerse watervegetatie. De soort is te 

vinden langs beschutte wateroevers van veenplassen, vijvers en dode rivierarmen. De wateren zijn doorgaans omgeven door bos 

en hebben een (matig) voedselrijk karakter. Een goed ontwikkelde helofyten vegetatie op de oever is van groot belang voor deze 

soort. Het centrale deel van de waterpartij moet open zijn. Anders dan andere witsnuitlibellen zijn de wateren waar de sierlijke 

witsnuitlibel zich in voort plant visrijk. In Nederland is er een populatie in de Weerribben en omgeving, maar sinds 2018 wordt de 

soort ook elders in het land aangetroffen [lit. 10]. 

Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen die onder de Wnb 

beschermd zijn. Het plangebied en de directe omgeving voldoen niet aan de (over het algemeen hoge) eisen 

van beschermde vlinders, libellen en ongewervelden. 

Effecten en conclusie 

Door de afwezigheid van geschikt biotoop en waardplanten voor beschermde vlinder- of libelsoorten, kan 

worden uitgesloten dat beschermde dagvlinders, libellen of andere ongewervelde binnen de grenzen van 

het plangebied aanwezig zijn. Hierdoor zijn negatieve effecten van de geplande werkzaamheden op deze 

soortgroepen uit te sluiten. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig. 
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6 

CONCLUSIE 

6.1 Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

Het plangebied is gelegen op 5,6 km en 6,9 km van de Natura 2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen & de 

Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein. De gebieden liggen op een afstand groter dan 1.500 m 

van het plangebied en vallen daarmee buiten de verstoringscontour van de werkzaamheden. Verder wordt 

ten aanzien van stikstof, in het kader van de Wnb, aanbevolen vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm 

van een depositieberekening- en beoordeling voor de uitvoerings- en gebruiksfase van het voornemen (met 

behulp van AERIUS).  

NNN-gebied 

Het plangebied maakt geen deel uit van het NNN van Utrecht, waardoor ruimtebeslag op voorhand is 

uitgesloten. Wel bevinden zich zones met deze status in de nabijheid van het plangebied. In provincie 

Utrecht is externe werking ten aanzien van het NNN een toetscriterium. Echter, gelet op de reeds aanwezige 

verstoring door de verstedelijking van het gebied in combinatie met de tijdelijk aard van de geplande 

werkzaamheden, is geen sprake van aantasting of verlies van de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

NNN van Utrecht. Een nadere procedure in de vorm van een ‘Nee, tenzij-toets’ is daarom niet noodzakelijk 

waardoor belemmeringen vanuit provinciaal natuurbeleid niet aan de orde zijn. 

6.2 Soortenbescherming 

In de onderstaande tabel zijn de bevindingen en conclusies ten aanzien van de beschermde soorten 

samengevat.  
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Tabel 6.1 Samenvattende tabel soortenbescherming 
 

 

1  Het onderzoeksgebied van het nader soortgericht onderzoek is afhankelijk van de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Wanneer wordt geheid moet rekening worden gehouden met een 

onderzoeksgebied met een straal van maximaal 1.500 m rondom de werkzaamheden. Wanneer funderingspalen met een geluidreducerende techniek wordt geïnstalleerd, dient rekening gehouden te worden 

met een onderzoeksgebied met een straal van maximaal 300 m rondom de werkzaamheden. 

Soortgroep Kans op overtreding Wnb? Vervolgstappen nodig? Ontheffing aanvragen? 

Mitigerende maatregelen Vervolgonderzoek (indien mitigatie 

niet mogelijk of niet voldoende) 

flora nee geen, wel zorgplicht nee nee 

grondgebonden 

zoogdieren 

nee geen, wel zorgplicht nee nee 

vleermuizen1 ja,  

- indien foeragerende/overvliegende vleermuizen 

worden verstoord; 

- indien verblijfplaatsen (indirect) worden aangetast of 

vernietigd; 

- indien een vliegroute (Oude Rijn) wordt vernietigd.  

ja, door: 

- werkzaamheden overdag uitvoeren en 

gebruik maken van vleermuisvriendelijk 

lichtbeheer; 

- trillingvrij werken; 

- de brug zo te ontwerpen dat de 

doorvliegbaarheid gegarandeerd wordt. 

ja,  

- indien sloop- of 

kapwerkzaamheden 

plaatsvinden is een 

vleermuisonderzoek (conform 

protocol) nodig voor het 

vernietigen van verblijfplaatsen; 

- indien niet trillingvrij kan worden 

gewerkt is een 

vleermuisonderzoek (conform 

protocol) nodig1 voor het 

verstoren van verblijfplaatsen; 

- indien de brug niet passeerbaar 

ontworpen kan worden, is een 

vleermuisonderzoek conform 

protocol voor een essentiële 

vliegroute nodig.  

 

ja, 

- indien een 

verblijfplaats wordt 

vernietigd door sloop- 

of 

kapwerkzaamheden; 

- indien niet trillingvrij 

kan worden gewerkt 

en uit onderzoek volgt 

dat hierdoor een 

verblijfplaats (indirect) 

wordt aangetast; 

- indien een vliegroute 

vernietigd wordt. 
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algemeen 

voorkomende vogels 

ja, indien broedparen worden verstoord ja 3 mogelijkheden: 

- buiten het broedseizoen werken; 

- werkzaamheden voor het broedseizoen

inzetten en continu doorwerken; 

- of plangebied ongeschikt maken voor

broedvogels. 

nee nee, mits mitigerende 

maatregelen in acht worden 

genomen 

vogels met jaarrond 

beschermde nesten1 

ja, indien jaarrond beschermde nesten van 

buizerd/sperwer/huismus/gierzwaluw (indirect) worden 

aangetast 

ja, pulsgeluid en trilling veroorzakende 

werkzaamheden buiten de broedperiode 

ja, nodig (t.a.v. gebruik nest). 

indien pulsgeluid of trilling 

veroorzakende werkzaamheden 

plaatsvinden is nader soortgericht 

onderzoek nodig naar de 

aanwezigheid van jaarrond 

beschermde nesten binnen de 

verstoringscontour. Dit in ieder geval 

voor huismus en als in broedperiode 

wordt getrild ook voor de overige 

soorten. 

ja, enkel indien pulsgeluid 

of trilling veroorzakende 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd en uit 

soortgericht onderzoek 

volgt dat hierdoor jaarrond 

beschermde nesten 

(indirect) worden aangetast 

amfibieën nee, vrijstelling algemeen voorkomende soorten binnen 

provincie Utrecht 

geen, wel zorgplicht nee nee  

Ja, indien rugstreeppad opduikt in het plangebied tijdens de 

uitvoeringsfase. Individuen kunnen worden verwond of 

gedood wanneer deze tijdens de werkzaamheden het 

plangebied betreden en bijvoorbeeld onder de machines 

terechtkomen. 

ja, voorafgaand aan de uitvoeringsfase dient 

een ecologisch werkprotocol te worden 

opgesteld, waarin maatregelen worden 

beschreven om verwonding of doden van de 

rugstreeppad te voorkomen. 

nee, mits mitigerende maatregelen 

vanuit het ecologisch werkprotocol in 

acht worden genomen 

nee, mits mitigerende 

maatregelen vanuit het 

ecologisch werkprotocol in 

acht worden genomen 

ja, indien gedurende 

werkzaamheden toch 

rugstreeppadden op het 

werkterrein worden 

aangetroffen 

reptielen nee geen, wel zorgplicht nee nee 

vissen nee geen, wel zorgplicht nee nee 

vlinder, libellen & 

ongewervelden 

nee geen, wel zorgplicht nee nee 
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BIJLAGE: ONDERZOEKSGRENS 1.500 M BIJ HEIWERKZAAMHEDEN 

 

Geluidsverstoring als gevolg van heien is niet voor alle natuurwaarden relevant. De betreffende 

natuurwaarde moet expliciet beschermd zijn tegen verstoring. Dit is het geval bij Vogel- en 

Habitatrichtlijnsoorten die gevoelig zijn voor geluid, Natura 2000-gebieden met aangewezen doelsoorten 

(waaronder typische soorten van habitattypen) die gevoelig zijn voor geluid en voor NNN-gebieden met 

externe werking én wezenlijke kenmerken en waarden die geschaad kunnen worden door geluidsverstoring. 

Of een soort gevoelig is voor geluid is afgeleid uit de soortenindicator1 en een onderzoek van Sweco2. 

 

Worst-case benadering 

Om te kunnen bepalen op welke van de genoemde beschermde natuurwaarden geluidsverstoring als gevolg 

van heien een verstorend effect heeft moet duidelijk zijn tot hoe ver dit effect reikt. Dit is afhankelijk van 2 

factoren: welke drempelwaarde wordt gehanteerd en hoe ver van de geluidsbron wordt deze 

drempelwaarde bereikt. Voor veel soorten ontbreekt een duidelijke drempelwaarde, omdat er weinig 

onderzoek beschikbaar is op dit vlak. Voor vogels (waaronder vogels met jaarrond beschermde nesten) geldt 

uit de literatuur als goede grens 47dB(A)3. Voor bosvogels wordt ook wel een grens van 42dB(A) 4 

aangehouden, maar de contour daarvan komt door de dempende werking van bossen dicht in de buurt van 

de contour voor 47dB(A) te liggen. Voor vleermuizen gelden dezelfde waarden, op basis van een rapport van 

Arcadis5. Voor overige soorten is de beoordeling sterk afhankelijk van de gevoeligheid zoals beschreven in 

het rapport van Sweco. 

 

In het meest gunstige geval is door middel van geluidsberekeningen zekerheid waar de grens van 47dB(A) 

ligt (en hoe de geluidsdruk afneemt gerelateerd tot de afstand tot de bron). Dergelijke berekeningen zijn 

binnen dit project (nog) niet beschikbaar. Witteveen+Bos heeft daarom een worst-case benadering gebruikt 

om in kaart te brengen tot waar het effect potentieel kan reiken. Op deze wijze wordt de kans op 

onderschatting van het effect (en daarmee een mogelijke overtreding van de Wet Natuurbescherming) 

uitgesloten. 

 

Geluidcontour heien 

Tot hoe ver geluid als verstoringsbron bij heien kan reiken is afhankelijk van een aantal factoren: 

- het bronvermogen (afhankelijk van onder andere het gebruikte materieel en materiaal); 

- de ondergrond (hard of zacht); 

- de omgeving (bebouwing, andere fysieke obstakels). 

 

Het bronvermogen bepaalt in grote mate tot hoe ver het geluid reikt als gevolg van heien. Een zachte 

ondergrond kan maken dat er minder vermogen nodig is (ten opzichte van een standaard-situatie) en de 

omgeving kan zorgen voor demping (door fysieke obstakels) of dat het geluid opgaat in omgevingsgeluid 

wanneer er andere geluidsbronnen aanwezig zijn.  

 

1  https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=2 

2  Analyse gevoeligheid HRL Bijlage II soorten voor verkeersgeluid, Sweco Nederland, 15 december 2016. 

3  Lensink et al, Niet-broedvogels vogels in de Natura 2000-gebieden langs Rijn, Waal, IJssel, Nederrijn en in Arkemheen (deel a), 

1 september 2008. 

4  Lensink et al, Niet-broedvogels vogels in de Natura 2000-gebieden langs Rijn, Waal, IJssel, Nederrijn en in Arkemheen (deel a), 

1 september 2008. 

5  Arcadis, Effectafstanden Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken, 18 februari 2014. 
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Omdat deze omstandigheden per locatie verschillen zijn er weinig bronnen beschikbaar die een algemeen 

overzicht geven hoe ver geluid van heien reikt. Voor indicatieve waarden wordt een overzicht van Infomil 

gebruikt, zie Bijlage IV. De geluidscontouren uit dit overzicht lopen echter niet tot aan de benodigde 

47dB(A). Wel volgt uit de tabel dat elke vorm van heien behoort tot de categorie van geluiden die het 

grootste bronvermogen hebben en het verst reiken. Om een goede worst-case afstand te verkrijgen wordt 

aangesloten bij een rapport van Arcadis1, waarin globale verstoringsafstanden voor verschillende activiteiten 

worden weergegeven. Uit dat rapport (paragraaf 10.2) volgt dat activiteiten met een bronvermogen van 

127dB(A) een geluidscontour hebben van 1.500 m. Deze afstanden komen overeen met de indicatieve tabel 

van InfoMil en de ervaringen van Witteveen+Bos in projecten waar wel geluidsberekeningen voorhanden 

zijn (Dijkversterking Wolferen-Sprok). 

In de praktijk zal vaak blijken dat de geluidscontour kleiner is dan de genoemde 1.500 m. Dit is mogelijk, 

omdat de specifieke omstandigheden (gebruikt materieel en materiaal, de ondergrond en de omgeving) een 

grote bepalende factor zijn. Omdat in het project niet bekend is welk materieel/materiaal gebruikt wordt en 

er op basis daarvan dus ook geen berekeningen zijn geeft de gebruikte worst-case benadering die 

Witteveen+Bos heeft gehanteerd de meeste zekerheid dat de Wet Natuurbescherming niet wordt 

overtreden. 

Praktische toepassing van de contouren voor heien 

Ten aanzien van de soortenbescherming (Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten) wordt aangegeven welke 

soorten, of soortgroepen binnen een contour mogelijk negatieve effecten ondervinden wanneer er geheid 

gaat worden. Hiermee rijst de vraag hoe dit praktisch ingevuld kan worden. Zoals hiervoor beschreven is de 

daadwerkelijke verstoringscontour afhankelijk van de toegepaste uitvoeringsmethode (gebruik materiaal en 

materieel) en de lokale omstandigheden (harde/zachte bodem en geluidsdempende obstakels in de 

omgeving). Daarom dient, wanneer de uitvoeringsmethode bekend is een geluidsberekening uitgevoerd te 

worden. Uit het geluidsonderzoek volgt een contour die aangeeft waar de grens van 47dB(A) ligt. 

De contour die volgt uit het geluidsonderzoek is de contour waarbinnen soortgericht onderzoek naar de in 

de onderliggende quickscan natuur verwezen soort of soortgroep dient plaats te vinden. Wanneer gekozen 

wordt voor een andere uitvoeringsmethode dan heien, dan kan daar een kleinere contour uit volgen. Het 

soortgericht onderzoek dient dan ook slechts binnen die kleinere contour plaats te vinden. Eventueel kan op 

basis van de berekende geluidscontour een beoordeling plaatsvinden van de lokale omstandigheden ten 

aanzien van het reeds aanwezige geluidsdrukniveau, bijvoorbeeld als gevolg van de aanwezigheid van een 

drukke weg (wat veelal een aanzienlijk geluidsdrukniveau zal geven). Het RIVM stelt (GIS) kaarten ter 

beschikking waar het lokale geluidsdrukniveau uit blijkt. Dit geeft de mogelijkheid om het onderzoeksgebied 

ten aanzien van geluidsverstoring te beperken tot de gebieden waar het berekende geluidsdrukniveau die 

achtergrondsgeluidsdruk overschrijdt. 

Toelichting verschil trillen en geluid 

In de quickscan natuur wordt verschil gemaakt tussen de verschillende verstoringseffecten, zoals verstoring 

door licht, geluid, trilling en optische verstoring. Als mogelijk alternatief voor het heien van funderingpalen 

wordt aangegeven dat andere effectreducerende technieken een beperkter verstorend effect heeft. In dat 

kader kan het gebruik van de termen trilling en geluid in relatie tot de uitvoeringsmethoden tot enige 

verwarring leiden. Het effect trilling reikt (in de bodem) in de regel niet verder dan 50 m2. Het effect geluid 

kan veel verder reiken, zoals beschreven is in bovenstaande paragraaf. De uitvoeringsmethoden veroorzaakt 

beiden de effecten verstoring door geluid en verstoring door trilling. Deze effecten moeten uit elkaar 

gehouden worden. In beide gevallen is trilling in de bodem beperkt tot een afstand van (maximaal) 50 m. 

Voor het heien van funderingspalen kan het geluidseffect echter veel verder reiken (1.500 m) dan bij het 

gebruik van een effectreducerende techniek voor het installeren van funderingspalen het geval is (indicatief 

300 m, afhankelijk van de lokale omstandigheden). 

1  Arcadis, Effectafstanden Natura 2000-gebieden Veluwe en Rijntakken, 18 februari 2014. 

2  TNO, Verhouding tussen trilling in de bodem en in een vliegtuigbom, TNO 2016 R10011, 2016. 
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INLEIDING 

 

 

1.1 Toelichting project en doelstelling 

 

De gemeente Woerden wil het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van een 

verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan te Woerden. De verbinding loopt over het 

bedrijventerrein Barwoutswaarder en ontlast de route Rembrandtlaan - Boerendijk. Met de ontwikkeling 

wordt bijgedragen aan een robuuster verkeersnetwerk in Woerden-West en wordt een kans geboden voor 

de (toekomstige) herstructurering van het bedrijventerrein en binnenstedelijke ontwikkeling. 

 

Het huidige bestemmingsplan op het bedrijventerrein moet worden aangepast om de verbindingsweg 

mogelijk te maken. Hierbij is het doorlopen van de watertoets verplicht. Dit document is de waterparagraaf, 

het resultaat van de watertoets. 

 

 

1.2 Watertoetsproces 

 

Water is een belangrijk onderdeel in de ruimtelijke planvorming. Het is daarom van belang dat water vroeg 

in een planproces wordt betrokken. Om dit te waarborgen is wet- en regelgeving opgesteld. De watertoets is 

een instrument om het waterbeleid en regelgeving te waarborgen in ruimtelijke plannen. De watertoets 

vormt een proces dat de initiatiefnemer en de waterbeheerder zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek 

brengt [ref. 1]. 

 

Het watertoetsproces bestaat uit twee onderdelen:  

- initiatiefnemers van ruimtelijke plannen zijn verplicht om de waterbeheerder vroegtijdig te betrekken in 

de planvorming;  

- initiatiefnemers van ruimtelijke plannen zijn verplicht in hun plan verantwoording af te leggen over hoe 

met de inbreng van de waterbeheerder wordt omgegaan. Normaliter is dit terug te vinden in de 

waterparagraaf van het plan.  

 

Dit rapport bevat de waterparagraaf. Hierin is de huidige situatie rondom het tracé in kaart gebracht en 

worden de verwachte effecten op de waterhuishouding van de geplande toekomstige inrichting beschreven. 

Dit leidt in een aantal gevallen tot specifieke aandachtpunten voor de uitwerking van het ontwerp in relatie 

tot het vigerende beleid omtrent water en waterhuishouding, 

 

 

1.3 Studiegebied 

 

Afbeelding 1.1 geeft het studiegebied weer. Binnen het studiegebied wordt op basis van de voorziene 

wijzigingen een tweedeling gemaakt tussen het noordwestelijk deel (Rembrandtlaan – Hollandbaan – 

Molenvlietbaan) en de rest van het plangebied (Hollandbaan - Waardsebaan). In het noordwestelijke deel 

zijn de voorziene wijzigingen in meer detail uitgewerkt en ingrijpender dan in de rest van het studiegebied. 

Daarom ligt de focus van deze waterparagraaf op het noordwestelijke deel van het studiegebied. In het 

vervolg van deze waterparagraaf wordt onderscheid gemaakt tussen het studiegebied voor de ontsluiting in 

het geheel en het studiegebied voor de watertoets (van de Rembrandtlaan tot de Molenvlietbaan). 
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Voor realisatie van de ontsluiting wordt een brug gerealiseerd over de Oude Rijn. Tussen de Rembrandtlaan 

en de Hollandbaan wordt een nieuwe weg aangelegd. De afstand van deze verbinding bedraagt 

hemelsbreed ongeveer 475 m. Het exacte pad van de nieuwe verbinding staat nog niet vast. Vandaar dat 

een brede marge langs het traject is aangehouden als studiegebied. Dit gebied bevat de voornaamste 

wijzigingen die worden voorzien. Het verdere onderzoeksgebied voor de watertoets loopt tot en met de 

kruising van de Hollandbaan en de Molenvlietbaan. Deze kruising wordt opnieuw ingericht.  

Afbeelding 1.1 Globale weergave brede opzet studiegebied (in blauw en oranje) en tracé (groen) 

1.4 Leeswijzer 

De waterparagraaf heeft de volgende opbouw: 

- in hoofdstuk 2 wordt het vigerend beleid van verschillende overheidslagen beschouwd;

- in hoofdstuk 3 wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van in het plangebied beschreven;

- in hoofdstuk 4 worden de effecten van het planvoornemen op de waterhuishoudkundige situatie

beschreven;

- hoofdstuk 5 sluit af met een korte samenvatting van de effecten.
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2 

VIGEREND BELEID 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het wettelijk kader en het vigerend beleid rondom water. De 

beschrijving is gestructureerd naar hiërarchie: Europees beleid, nationaal beleid, regionaal beleid en lokaal 

beleid. 

2.1 Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 ingevoerd en heeft als doelstelling het bereiken van een 

goede ecologische en chemische toestand voor alle oppervlaktewaterlichamen en het beschermen en 

herstellen van alle grondwaterlichamen (verbinding infiltratie- en kwelgebieden) [ref. 2]. Door de inrichting 

van watergangen af te stemmen op de ecologie kan de ecologische toestand verbeterd worden. De KRW 

heeft het streven om emissies naar oppervlakte- en grondwater terug te dringen. 

Daarnaast gaat het Europees beleid uit van het ‘standstill’ principe dat bij veranderingen de 

waterhuishoudkundige of ecologische situatie in een gebied enkel gelijk blijft of verbetert. Deze mag dus 

niet verslechteren. 

2.2 Nationaal beleid 

Het nationaal beleid is uiteengezet in het Nationaal Waterplan 2016-2021 [ref. 3]. Dit beleid vindt een 

verdere meer gebiedsgerichte uitwerking in het Deltaprogramma. Wet- en regelgeving op nationaal niveau 

ten behoeve van water zijn vastgelegd in de Waterwet [ref. 4]. De Waterwet zal per 1 januari 2022 vallen 

onder de Omgevingswet en daarin worden opgenomen. De Waterwet beschrijft het functioneren van het 

watersysteem. Ook bepaalt de Waterwet wie verantwoordelijk is voor welk watersysteem en welke taken 

daarbij horen. In het kader van de Waterwet dient er een watertoets te worden uitgevoerd. Wanneer er 

aanpassingen worden gedaan aan het watersysteem moet er een vergunning worden aangevraagd waarin is 

aangetoond dat het toekomstige systeem geen negatieve effecten heeft. 

2.2.1 Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan 2016-2021 [ref. 3] kent een beschouwing van waterkwaliteit, waterveiligheid en 

zoetwater met daarnaast een gebiedsgerichte uitwerking. Eén van de ambities van het waterplan is het 

vergroten van het bewustzijn van de waterrisico’s en het waterbeheer. Dit valt samen met de trend van het 

decentraliseren en het vergroten van participatie. Voor het westen van Nederland ligt de focus op het 

tegengaan van zoutindringing en verzilting. Als gevolg van klimaatverandering krijgen we te maken met 

langere perioden van droogte en hevigere neerslag. Het is mede daarom van belang om regenwater vast te 

houden op locatie. Hierdoor wordt verzilting tegengegaan. 
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2.2.2 Deltaprogramma 

In het Deltaprogramma [ref. 6] worden de onderwerpen waterveiligheid, zoetwater en klimaatadaptatie 

beschreven. Voor het thema zoetwater wordt voor West-Nederland de focus gelegd op de voorraad en het 

op afstand houden van zout water. Klimaatverandering is ook een terugkerend thema in het 

Deltaprogramma 2020, waarbij in het nieuwe Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in het bijzonder wordt 

benadrukt dat er aandacht is voor het vasthouden van zoet hemelwater in of nabij stedelijke omgeving en 

het kunnen bergen/verwerken van extreme regenval. 

2.2.3 Besluit lozen buiten inrichtingen 

Op nationaal niveau is daarnaast het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (Blbi) van belang [ref. 5]. Het Blbi 

bevat regels voor het lozen van water buiten inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer (Wm). 

Hierbij geldt dat de regels voor: 

- indirecte lozingen en lozingen op rioolstelsels gebaseerd zijn op de Wm;

- directe lozingen op of in de bodem gebaseerd zijn op de Wet bodembescherming;

- directe lozingen op het oppervlaktewater gebaseerd zijn op de Waterwet.

Voor de eerste twee categorieën is de gemeente het bevoegd gezag. Voor de laatste categorie is de 

waterbeheerder het bevoegd gezag.  

De afstroming van hemelwater van wegen betreft eveneens een lozing. Hierbij is met name de 

voorkeursvolgorde van lozen is van belang: 

1 infiltratie in de bodem; 

2 lozing in oppervlaktewaterlichamen die geen bijzondere bescherming behoeven; 

3 lozing op regenwaterriolering; 

4 lozing in oppervlaktewater die een bijzondere bescherming behoeven. 

2.3 Regionaal beleid 

Regionaal beleid wordt opgesteld door het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de 

Provincie Utrecht. Hierbij draagt de provincie de verantwoordelijkheid voor het grondwater en het 

hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het watersysteem en het zuiveren van afvalwater. 

2.3.1 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

HDSR is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente Woerden op basis van de volgende 

wettelijke kerntaken: het zuiveringsbeheer, watersysteembeheer, beheer van dijken en beheer van 

vaarwegen. Het waterbeleid van HDSR is opgenomen in de het waterbeheersplan ‘Waterkoers 2016-2021’ 

[ref. 7]. Hierin worden de volgende ambities nagestreefd: 

1 veiligheid tegen overstromingen: 

· de samenleving voelt zich veilig bij hoog water en droogte;

2 voldoende water: 

· voldoende water: niet te nat, niet te droog;

3 gezond water: 

· schoon en gezond water voor mens, plant en dier;

4 gezuiverd afvalwater: 

· afvalwater zuiveren voor een schone en gezonde leefomgeving;

5 genieten van water: 

· waterwerken beleven en waarderen.
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Daarnaast heeft het hoogheemraadschap waar nodig toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende 

thema’s en speerpunten uit het waterbeheersplan. Ook heeft het hoogheemraadschap een eigen 

verordening: de Keur met bijbehorende uitvoeringsregels [ref. 8]. Deze zijn onder andere te raadplegen via 

de website van HDSR. De belangrijkste regels uit de Keur met betrekking tot dit project zijn hieronder 

weergegeven: 

- oppervlaktewater mag niet zonder compensatie gedempt worden;

- het profiel van de watergangen mag niet zonder meer versmald worden;

- het uitbreiden van verhard oppervlak is mogelijk vergunningsplichtig. in veel gevallen dient een

verhardingstoename gecompenseerd te worden met de aanleg van extra waterberging. de

watercompensatie dient gerealiseerd te zijn voordat de verhardingstoename plaatsvindt. dit dient te

geschieden in hetzelfde peilgebied als waar de verhardingstoename plaatsvindt of in een aangrenzend

peilgebied met een lager peil. voor het uitbreiden van het verhard oppervlak gelden de volgende

bepalingen:

· bij een verhardingstoename < 500 m2
 is geen compensatie of vergunning vereist en geldt alleen een

zorgplicht;

· bij een verhardingstoename > 500 m2
 en < 10.000 m2

 dient binnen stedelijk gebied

watercompensatie te worden aangelegd met een oppervlakte van ten minste 15 % van de

verhardingstoename. Als hieraan aantoonbaar wordt voldaan, wordt ontheffing voor de

vergunningplicht verleend;

· bij een verhardingstoename > 10.000 m2
 is er sprake van maatwerk en geldt altijd een

vergunningplicht;

- bruggen mogen niet zomaar worden aangelegd en hebben altijd een zorgplicht. Deze mogen enkel

worden aangelegd wanneer er geen belemmering is voor de waterafvoer, onderhoudswerkzaamheden of

de fysisch-chemische waterkwaliteit en ecologische toestand van water en oevers. In alle andere gevallen

is de aanleg vergunningsplichtig. Een vergunning dient te worden aangevraagd wanneer niet voldaan

kan worden aan de volgende regels:

· er dient watercompensatie gerealiseerd te worden wanneer er meer dan 25 m2 water wordt

weggenomen als gevolg van het plaatsen van landhoofden in de watergang;

· de doorvaarthoogte minimaal 80 cm is wanneer de watergang varend wordt onderhouden;

· de doorvaartbreedte minimaal 2,5 m is wanneer de watergang varend wordt onderhouden;

· de vrije hoogte minimaal 30 cm is ten behoeve van de ecologische toestand van het water en de

oevers;

- bruggen mogen enkel worden aangelegd wanneer deze geen belemmering vormen voor scheepvaart en

de minimale doorvaarthoogte in stand blijft. Daarnaast is de aanleg van een brug bij waterkeringen in

veel gevallen vergunningplichtig. Dit hangt onder meer af van het type kering. De details van dit beleid

staan in de uitvoeringsregels bij de Keur.

Ten slotte kent het hoogheemraadschap een Legger [ref. 8]. De Legger geeft aan waar de waterstaatswerken 

liggen, aan welke afmetingen en eisen zij moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor 

ingrepen rond waterstaatswerken een watervergunning van het hoogheemraadschap benodigd. Voor dit 

project is het volgende uit de Legger van belang: 

- voor waterkeringen en beschermingszones (van zowel keringen als watergangen) gelden strenge eisen

ten aanzien van wijzigingen. Voor handelingen en werken die van invloed kunnen zijn op het

functioneren van de waterkering moet een watervergunning aangevraagd.

2.3.2 Provincie Utrecht 

Het provinciaal waterbeleid is van belang voor het watertoetsproces. Dit beleid is vastgesteld in het Bodem-, 

Water- en Milieuplan [ref. 9]. Hierbij zijn drie prioriteiten te onderscheiden: 

- waterveiligheid en wateroverlast;

- schoon en voldoende oppervlaktewater;

- een ondergrond met schoon en voldoende grondwater.
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De provincie werkt nauw samen met gemeenten, waterschappen en andere waterpartners om deze 

prioriteiten te vervullen. Daarnaast is de provincie vaarwegbeheerder van de Oude Rijn. Dit brengt restricties 

mee voor het ontwerp van de te realiseren verbinding over de Oude Rijn. 

2.4 Lokaal beleid 

2.4.1 Gemeente Woerden 

De gemeente Woerden heeft het beleid ten aanzien van water in de volgende beleidsdocumenten staan [ref. 

10]: 

- gemeentelijk Waterbeleidsplan ‘Droge voeten en schoon water’:

· afval, grond en hemelwater;

- groenblauw omgevingsplan:

· natuur en oppervlaktewater.

In het gemeentelijk waterbeleidsplan staan de wettelijke verplichtingen van de gemeente Woerden met het 

gestelde ambitieniveau [ref. 10]: 

- inzamelen en afvoeren van afvalwater (Wet Milieubeheer art. 10.33):

· inzameling van afvalwater (Ambitieniveau basis);

· transport van afvalwater (Ambitieniveau hoog);

· duurzaamheid en afvalwater (Ambitieniveau basis);

- inzamelen en verwerken van hemelwater, voor zover dit niet redelijkerwijs van de perceeleigenaar

gevraagd kan worden (Waterwet art. 3.5):

· omgaan met hemelwater (Ambitieniveau hoog);

· waterbestendigheid (Ambitieniveau basis);

- zorgdragen voor onderzoeken naar de oorzaken en het eventueel treffen van maatregelen om

structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de 'functie' van verschillende objecten

zoveel mogelijk te voorkomen of beperken (Waterwet art. 3.6):

· tegengaan van te hoge grondwaterstanden (Ambitieniveau basis);

· tegengaan van te lage grondwaterstanden (Ambitieniveau basis).

Daarnaast is de verplichting vanuit het rijk om in 2050 klimaatbestendig te zijn (Deltabeslissing Ruimtelijke 

Adaptatie). 

De gemeente Woerden heeft verschillende ambities voor uitvoering van de verplichtingen en werkt nauw 

samen met HDSR voor waterbeheer op Woerdens grondgebied. Daarnaast werkt de gemeente Woerden 

samen met de provincie Utrecht voor bescherming van het grondwater.  

In het groenblauwe omgevingsplan van de gemeente Woerden staan de gestelde visies voor water en groen 

Natuur en oppervlaktewater (singels, sloten, plassen en vijvers). Hierin zijn vier kernwaarden opgenomen om 

de waarde van de groenblauwe omgeving te vergroten: 

- veiligheid;

- duurzaamheid;

- innovatie;

- ecologie.

2.5 Beleid van derden 

2.5.1 Waterrecreatie Nederland 

Waterrecreatie Nederland heeft als doelstelling het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. In 

opdracht van provincies en het ministerie van I&M heeft Waterrecreatie Nederland bestuurlijke afspraken en 

de Basisvisie Recreatietoervaart (BRTN) 2020-2025 opgesteld [ref. 11]. De bestuurlijke afspraken en de 

Basisvisie bieden voor de periode 2020-2025 een kader voor landelijke, regionale en lokale besluitvorming 

en investeringen inzake de recreatievaart. Deze aspecten beogen bij te dragen aan het behoud, beheer en 
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verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk, samenhangend en bevaarbaar landelijk basistoervaartnet. Ze 

bieden tevens een kader voor samenwerking tussen provincies, Rijk, andere overheden en de 

waterrecreatiesector. De BRTN bevat ook kaartmateriaal waarop het type vaarweg is aangegeven. 

De afspraken richten zich op drie pijlers: 

- de ontwikkeling en het beheer van het landelijke routenetwerk, oftewel het BRTN basistoervaartnet;

- het vergroten van de veiligheid op het water;

- duurzaamheid en innovatie.

Het Rijk en de provincies borgen de afspraken uit de Basisvisie Recreatietoevaart 2020-2025 in hun 

beheergebieden via eigen instrumenten. 
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3 

HUIDIGE SITUATIE 

3.1 Situering en studiegebied 

Afbeelding 3.1 geeft een luchtfoto weer van het studiegebied voor de ontsluiting met daarin het 

studiegebied voor de watertoets. Aan de noordzijde wordt het studiegebied voor de watertoets afgebakend 

door de Leidsestraatweg en Rembrandtlaan en aan de zuidzijde door de Hollandbaan. Het gebied beslaat 

een groot deel van bedrijventerrein Barwoutswaarder en bestaat voornamelijk uit verhard oppervlak. Tegen 

de noordgrens van het studiegebied ligt de Oude Rijn met aan weerzijden enkele woningen. In het 

studiegebied zelf zijn slechts zeer beperkt waterberging en groenvoorzieningen aanwezig. Langs de 

zuidgrens van het studiegebied liggen twee watergangen met een aanliggende groenstrook parallel aan de 

Hollandbaan. Ook langs de Molenvlietbaan liggen watergangen met aanliggende groenstroken langs de 

weg. De Hollandbaan en Molenvlietbaan kruisen elkaar met een breed opgezette rotonde. In de buurt van 

het studiegebied bevinden zich twee andere (ophaal)bruggen (zie ook paragraaf 3.5). 

Afbeelding 3.1 Luchtfoto van de huidige situatie met het studiegebied voor de watertoets binnen het plangebied ingetekend 
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3.2 Maaiveldhoogte 

In afbeelding 3.2 is de maaiveldhoogte (volgens het AHN3) in de omgeving van het studiegebied 

weergegeven [ref. 12]. Er is een duidelijke overgang zichtbaar tussen het gedeelte ten noorden van de Oude 

Rijn en de Hollandbaan in het zuiden van het studiegebied. De noordzijde van het studiegebied ligt op 

ongeveer NAP +0,50 m met lokaal uitschieters naar NAP +1,0 m. De kades langs de Oude Rijn liggen op 

circa NAP tot NAP +0,50 m. Het studiegebied loopt daarna richting het zuiden verder af tot NAP -1,0 m. De 

percelen bevinden zich circa 10 cm tot 20 cm hoger dan de aanliggende wegen. De kruising tussen de 

Hollandbaan en de Molenvlietbaan bevindt zich op een maaiveldhoogte van ongeveer NAP -0,85 m. 

Afbeelding 3.2 Maaiveldhoogten in de omgeving van het plangebied 

3.3 Buisleidingen 

Er ligt een buisleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen door een gedeelte van het studiegebied [ref. 

13]. Deze buisleiding loopt vanaf de Oude Rijn langs de Molenvlietbaan naar het zuiden. Afbeelding 3.3 

toont de locatie van de buisleiding in het plangebied. Ook bevindt zich op 800 m naar het westen de 

rioolwaterzuivering van Woerden. Er kunnen enkele persleidingen door het plangebied lopen. Informatie 

over de ligging van persleidingen is niet aangeleverd. 
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Afbeelding 3.3 Situering van de buisleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen binnen het plangebied 

3.4 Geohydrologie 

Bodemopbouw 

Om inzicht te krijgen in de lokale bodemopbouw is het DINOloket geraadpleegd [ref. 14]. In totaal zijn vijf 

boringen gebruikt voor indicaties van de opbouw van de ondergrond. De locaties van deze boringen zijn 

weergegeven in afbeelding 3.4. Deze boringen bevinden zich op de volgende locaties: 

A. aan de oostelijke kant van de Touwslagersweg (identificatie B31D1520);

B. de Barwoutswaarder (identificatie B31D0923);

C. aan de overgang van de Hollandbaan en de Gildenweg (identificatie B31D0920);

D. aan de zuidelijke kant van de Molenvlietbaan (identificatie B31D0809);

E. aan de Lindenlaan (identificatie B31D0808).

Bodemgegevens van de afzonderlijke boringen zijn weergegeven in bijlage I. Boorprofielen van de 

sonderingen zijn weergegeven in bijlage II.  

Samengevat bestaan de bovenste lagen uit klei en/of veen waarvan de dikte varieert. Hieronder ligt een 

zandlaag waarvan de dikte niet bekend is. Aan de westelijke kant van het plangebied begint deze zandlaag 

al op NAP -2,10 m, terwijl deze laag aan de oostelijke kant van het plangebied pas op NAP -6,90 m begint. 

Dit beeld wordt bevestigd door diverse andere boringen van buiten het plangebied. De dikte van de 

zandlaag kan niet afgeleid worden uit de afzonderlijke boorprofielen omdat deze veelal niet dieper gaan dan 

NAP -7,0 m tot NAP -8,0 m. Er is één sondering ten westen van het studiegebied (identificatie B31D1433) die 

tot een diepte van NAP -105 m gaat en aangeeft dat de zandlaag tot NAP -47 m loopt. Deze boring is niet 

weergegeven op kaart omdat deze verder van het studiegebied af ligt. 
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Afbeelding 3.4 Locaties van de verschillende boringen (A tot en met E) en de peilbuizen (1 tot en met 4) in de omgeving van het 

studiegebied 

Grondwater 

Het DINOloket is eveneens geraadpleegd om informatie te krijgen over de grondwaterstanden ter plaatse. 

Binnen het plangebied zijn de data van vier peilbuizen geanalyseerd. Deze zijn eveneens weergegeven in 

afbeelding 3.4 en genummerd. In tabel 3.1 zijn enkele gegevens van de peilbuizen weergegeven. 

Tabel 3.1 Gegevens van de peilbuizen 

Nummer ID Lengte meetreeks Filterstelling 

m NAP 

Maaiveldhoogte 

m NAP 

1 B31D1520 2011-2020 -3,31 tot -4,31 -0,86

2 B31D1525 2012-2020 -1,19 tot -2,19 0,43 

3 B31D1513 2011-2019 -2,82 tot -3,82 -0,89

4 B31D1518 2011-2020 onbekend 0,98 

De meetgegevens van peilbuis 1 als functie van de tijd zijn weergegeven in afbeelding 3.5. De 

grondwaterstand hier ligt gemiddeld op NAP -1,15 m en blijft meestal binnen de marges van NAP -1,00 m 

en NAP -1,40 m. Daarmee ligt de grondwaterstand gemiddeld 0,35 m onder het maaiveld. Peilbuis 

B31D1520 registreert een relatief hoge grondwaterstand, maar vertoont minder periodieke schommelingen 

dan de overige peilbuizen. Wel zijn er enkele uitschieters die tot minder dan 20 cm onder het maaiveld 

komen. 

C 
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Afbeelding 3.5 Freatische grondwaterstand gemeten door peilbuis B31D1520 (Locatie 1) gemeten als functie van de tijd. Het 

maaiveld ligt op NAP -0,86 m 

De meetgegevens van peilbuis 2 als functie van de tijd zijn weergegeven in afbeelding 3.6. De peilbuis 

registreert een fluctuerende freatische grondwaterstand tussen circa NAP -0,10 m en NAP -1,50 m. Het 

grondwater stijgt geregeld tot 0,50 m beneden maaiveld en enkele keren zelfs nog hoger. Gedurende de 

meetperiode zijn de grondwaterstanden een aantal keer uitgezakt tot NAP -1,40 m of lager. Gezien de 

ligging nabij de Oude Rijn is het mogelijk dat deze uitzakkingen het gevolg zijn van 

waterstandsveranderingen in de Oude Rijn. 

Afbeelding 3.6 Freatische grondwaterstand gemeten door peilbuis B31D1525 (Locatie 2) gemeten als functie van de tijd. Het 

maaiveld ligt op NAP +0,43 m 

De meetgegevens van peilbuis 3 als functie van de tijd zijn weergegeven in afbeelding 3.7. De 

grondwaterstand lag de afgelopen 5 jaar gemiddeld op NAP -1,15 m. Hiermee ligt de grondwaterstand 

gemiddeld ongeveer 25 cm onder het maaiveld. De peilbuis laat ook periodieke schommelingen zien waarbij 

de grondwaterstand geregeld opkomt tot enkele centimeters onder het maaiveld. Er zijn twee grote 

datagaten in de meetreeks te zien in de perioden 2013 – 2015 en 2018 – 2019. Gedurende deze perioden is 

de grondwaterstand niet gemonitord. 
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Afbeelding 3.7 Freatische grondwaterstand gemeten door peilbuis B31D1513 (Locatie 3) gemeten als functie van de tijd. Het 

maaiveld ligt op NAP -0,89 m 

De meetgegevens van peilbuis 4 als functie van de tijd zijn weergegeven in afbeelding 3.8. De 

grondwaterstand ter plaatse vertoonde de afgelopen jaren fluctuaties tussen NAP -1,55 en NAP -2,00 m. Dit 

komt neer op een grondwaterstand die varieert tussen 2,55 mcm en 3,40 m onder het maaiveld. Vanaf de 

2019 is de grondwaterstand echter veel lager. Deze ligt sindsdien rond de NAP -2,15 m (ruim 3,15 m onder 

het maaiveld). Een mogelijke verklaring hiervoor is een verandering in het peilbeheer (zie ook paragraaf 3.5). 

Afbeelding 3.8 Freatische grondwaterstand gemeten door peilbuis B31D1518 (locatie 4) gemeten als functie van de tijd. Het 

maaiveld ligt op NAP +0,98 

Het algehele beeld dat uit de peilbuisgegevens blijkt is dat de ontwateringsdiepte op veel plaatsen in het 

studiegebied beperkt is. Met name de metingen rond de Oude Rijn worden duidelijk beïnvloed door de 

waterstand in de rivier. 
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3.5 Oppervlaktewater 

Peilgebieden 

De peilgebieden zijn opgehaald uit het peilbesluit van HDSR [ref. 15]. In afbeelding 3.9 is een overzicht 

gegeven van de streefpeilen in de omgeving van het studiegebied. Het studiegebied ligt in diverse 

peilgebieden. Het grootste gedeelte van het studiegebied ligt in peilgebieden met een vast peil. Enkel in de 

boezems van de Oude Rijn (PG0714) heerst een flexibel peil met een onderpeil van NAP -0,58 m. Ten 

noordwesten van het studiegebied ligt peilgebied het Rietveld (RV0001). Dit gebied kent een 

seizoensgebonden peil (zomerpeil: NAP -2,14 m, winterpeil: NAP -2,24 m). De streefpeilen in de omgeving 

van het studiegebied lopen af naar het zuiden. Het Rietveld is hierin een uitzondering. 

Afbeelding 3.9 Overzicht van de peilgebieden in de omgeving van het studiegebied 

Watersysteem 

Informatie over de oppervlaktewatersystemen is opgehaald uit de Legger van HDSR. Een uitsnede van de 

Legger in de omgeving van het studiegebied is weergegeven in afbeelding 3.10. Er zijn diverse primaire 

watergangen in het studiegebied of in de directe omgeving ervan. Daarnaast zijn er twee primaire 

watergangen die parallel aan de Hollandbaan lopen en het plangebied in het zuiden doorkruisen. Deze zijn 

via duikers en een gemaal verbonden met de Oude Rijn. Het waterpeil in deze watergangen wordt 

gereguleerd door twee stuwen. Ten oosten van de Molenvlietbaan bevindt zich ook een aantal primaire en 

tertiaire watergangen alsmede enkele regulerende objecten. Rondom de rotonde bij de Molenvlietbaan en 

Hollandbaan liggen aan de zuid- en oostzijde duikers die de primaire watergangen aan weerszijden van de 

rotonde met elkaar verbinden. Ook verder zuidwaarts langs de Hollandbaan ligt er een primaire watergang. 

In deze watergang bevinden zich twee stuwen en één duiker die de Hollandbaan kruist. 
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Afbeelding 3.10 Uitsnede van de Legger Oppervlaktewateren van HDSR 

Beschermingszones oppervlaktewater 

Het hoogheemraadschap kent verschillende beschermingszones ter bescherming van watergangen, 

beschoeiingen en kunstwerken in het watersysteem. Afbeelding 3.11 geeft een overzicht van de 

beschermingszones A (watergangen), B (beschoeiingen) en K (kunstwerken) in het studiegebied. Het 

verrichten van aanpassingen binnen de grenzen van beschermingszones is sterk gereguleerd door de Keur. 

Het tracé van de nieuwe verbinding kruist één duiker op de kruising tussen de Hollandbaan en Kuipersweg. 

Ook op de kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan bevinden zich twee duikers met bijbehorende 

beschermingszones. Daarnaast bevinden zich langs de Hollandbaan beschermingszones van de primaire 

watergangen. De beschermingszones langs de Rembrandtlaan bevinden zich op de rand van het 

studiegebied. Er zijn op deze locatie geen ingrepen gepland binnen de beschermingszone. 
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Afbeelding 3.11 Overzicht van beschermingszones oppervlaktewater in een gedeelte van het studiegebied 
 

 
 

 

Waterkwaliteit 

De Oude Rijn is een KRW-waterlichaam. KRW-watergangen worden regelmatig op verschillende aspecten 

beoordeeld. Voor de Oude Rijn gelden de volgende beoordelingen. De beoordelingen zijn afkomstig van 

HDSR (2015):  

- kwaliteit water- en oeverplanten: matig;  

- kwaliteit vis: goed;  

- kwaliteit chemie: voldoet. 

 

Er gelden mogelijk aanvullende eisen voor het uitvoeren van handelingen bij een KRW-waterlichaam. 

 

Vaarwegen 

De Provincie Utrecht is vaarwegbeheerder van de Oude Rijn. De gemeente Woerden is beheerder van de 

Singel en van de bruggen over de Oude Rijn. Een enkele brug over de Oude Rijn is in particulier bezit. De 

Oude Rijn staat op de BRTN-kaarten aangegeven als een BZM-vaarweg. Dit betekent dat de vaarweg 

gebruikt wordt door (zeil)schepen en motorboten met een masthoogte tot 30 m en een diepgang tot 1,90 

m. Vlakbij het studiegebied ligt de Grecht. Deze vaarweg staat op de BRTN-kaarten aangegeven als een BM-

vaarweg. Dit betekent dat de vaarweg wordt gebruikt als ontsluiting door (motor)schepen met een hoogte 

tot 2,75 m en een diepgang tot 1,50 m. 

 

Bij sluis Bodegraven (ten westen van het studiegebied) passeren circa 6.500 boten per jaar. Afbeelding 3.12 

toont de bruggen in de nabijheid van het studiegebied. Deze zijn opgehaald van de dienst Verkeer en 

Watermanagement [ref. 16]. De eerstvolgende burg ten oosten van de nieuwe verbinding (Kwakelbrug, nr. 1 

in afbeelding 3.12) heeft een doorvaarthoogte van 1,20 m (wanneer gesloten) en een doorvaartbreedte van 

8,20 m. Ten westen van de nieuwe verbinding bevindt zich de Tolbrug in Nieuwerbrug (nr. 2 in afbeelding 

3.12). Deze heeft een doorvaarthoogte (wanneer gesloten) van 1,10 m en een doorvaartbreedte van 5,65 m. 

Vlakbij het studiegebied ligt de Grecht. Over deze vaarweg bevindt zich de Blokhuisbrug (nr. 3 in afbeelding 

3.12). Deze heeft een doorvaarthoogte (wanneer gesloten) van 1,00 m en een doorvaartbreedte van 5,10 m. 

De Blokhuisbrug heeft in 2018 ruim 5.400 passages verwerkt. Deze brug heeft een doorvaarthoogte van 

1,00 m, wat betekent dat de brug voor bijna alle schepen geopend moet worden. Bij een doorvaarthoogte 
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van 1,50 m kan circa 25 % van de vloot de brug passeren zonder dat deze geopend hoeft te worden. Dit 

betreft het grootste deel van de sloepen. Daarmee voldoet de brug aan de landelijke richtlijn voor 

sloepennetwerken. In een eerder overleg met het HDSR is daarom kortgesloten dat de nieuw te realiseren 

brug een minimale doorvaarthoogte van 1,50 m moet hebben [ref. 17]. 

Afbeelding 3.12 Bruggen in de omgeving van het studiegebied 

3.6 Waterveiligheid 

De kades langs de Oude Rijn zijn in de legger van HDSR vastgesteld als waterstaatswerken met een 

beschermingszone. Dit is weergegeven in afbeelding 3.13. De oevers en kades van de Oude Rijn zijn van de 

aangelanden. Dit zijn ofwel particulieren of de gemeente Woerden. HDSR heeft aangegeven dat aan 

weerszijden van de Oude Rijn de waterkeringen voldoen aan de normeringen. Hier staan geen 

werkzaamheden op de planning. Het verrichten van aanpassingen binnen de grenzen van 

beschermingszones is sterk gereguleerd door de Keur. In afbeelding 3.13 is te zien dat het tracé van de 

nieuwe verbinding de waterstaatswerken en hun beschermingszones doorkruist. Het uitgangspunt voor het 

ontwerp van de brug is dat er geen (blijvende) veranderingen zullen zijn aan de kruinhoogte van de 

kademuren om de voorgeschreven afvoercapaciteit van de Oude Rijn te kunnen garanderen. 
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Afbeelding 3.13 Overzicht van waterstaatswerken en beschermingszones in de omgeving van het studiegebied 

3.7 Afwatering 

Het studiegebied bestaat bijna volledig uit verhard terrein. Dit komt door de grote hoeveelheid 

dakoppervlak van de verschillende panden en de vele aanwezige parkeerplaatsen. Zoals beschreven in de 

paragraaf 3.4 bestaat de oppervlakkige bodem voor een groot deel uit klei en veen. Daarnaast zijn de 

grondwaterstanden hoog ten opzichte van het maaiveld. Hierdoor is de infiltratie van hemelwater gering.  

Het hemelwater dat in het gebied valt, stroomt grotendeels af naar het rioleringsstelsel. Afbeelding 3.14 

bevat een uitsnede van de aanwezige riolering in het deel van het plangebied waar de grootste wijzigingen 

worden voorzien. Dit gebied bevindt zich ten zuiden van de Oude Rijn. Hier is het rioleringsstelsel 

gescheiden in een hemelwaterriool en een vuilwaterriool. Lokaal zijn drainageleidingen aanwezig. Ten 

noorden van de Oude Rijn ligt voornamelijk een gemengd rioolstelsel. Langs de Oude Rijn zelf ligt ook 

gemengde riolering. Er zijn geen gegevens verkregen van de rioleringssituatie rondom de kruising tussen de 

Hollandbaan en de Molenvlietbaan. Naar verwachting ligt hier voornamelijk gemengde riolering.  

De bermen rondom de kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan zijn verhoogd. Dit verhindert de 

afstroming van hemelwater naar de bermen. Hemelwater dat op straat valt stroomt daardoor af naar het 

rioleringsstelsel. Hemelwater dat op de ruime groenstroken valt zal hier infiltreren (afhankelijk van de 

infiltratiecapaciteit van de bodem) of afstromen naar de aanliggende watergangen. 
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Afbeelding 3.14 Overzicht van de rioleringssituatie langs het tracé (in groen) en de omgeving (in blauw) waar de nieuwe 

verbinding komt te liggen 
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4 

TOEKOMSTIGE SITUATIE 

4.1 Geplande inrichting 

Het plan betreft de aanleg van een weg over bedrijventerrein Barwoutswaarder vanaf de Hollandbaan naar 

de Rembrandtlaan. Deze weg zal voor een groot deel samenvallen met de bestaande Kuipersweg. Aan beide 

uiteinden van de te realiseren verbindingsweg zijn rotondes gepland. Daarnaast is er een brug gepland over 

de Oude Rijn. Afbeelding 4.1 geeft aan waar in het studiegebied het uitgewerkte tracé zich bevindt. Op de 

overige locaties zijn beperkte wijzigingen, met uitzondering van de kruising tussen de Hollandbaan en de 

Molenvlietbaan. Hier wordt de bestaande rotonde vervangen door een regulier kruispunt met 

verkeerslichten. 

Afbeelding 4.1 Locatie van het uitgewerkte tracé binnen het studiegebied 
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Afbeelding 4.2 geeft de voorlopige geplande inrichting van de nieuwe verbindingsweg weg weer. Afbeelding 

4.3 geeft een situatietekening weer van het verloop van de nieuwe weg ten opzichte van het maaiveld. 

Hierop is zichtbaar dat de weg stijgt tot 2,50 m boven het peil in de Oude Rijn. Hierbij is rekening gehouden 

met de minimale doorvaarthoogte van 1,50 m. Afbeelding 4.4 geeft de inrichting van de nieuwe kruising 

tussen de Hollandbaan en de Molenvlietbaan weer. 
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Afbeelding 4.2 Geplande inrichting van de te realiseren verbindingsweg 

Afbeelding 4.3 Situatietekening met langsdoorsnede van de geplande verbindingsweg. Horizontale schaal 1:500, verticale schaal 1:50 
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Afbeelding 4.4 Geplande inrichting van de nieuwe kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan 

4.2 Effecten op de geohydrologie 

Bij de aanleg van de nieuwe weg en de brug over de Oude Rijn is mogelijk tijdelijke bemaling nodig. Dit 

geldt ook voor de vervanging van de rotonde op de kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan. 

Afhankelijk van de duur en omvang hiervan dient te worden nagegaan of er sprake is van een 

vergunningsplicht. Indien dit niet het geval is, geldt uitsluitend de zorgplicht. Het is daarbij niet zonder meer 

toegestaan om het onttrokken grondwater te lozen op de gemeentelijke riolering of op het 

oppervlaktewater. In veel gevallen geldt een voorkeursvolgorde en een vergunningsplicht. Hieraan dient in 

de vervolgfase aandacht te worden geschonken. 

In de gebruiksfase zijn de effecten op de geohydrologie naar verwachting gering. Er zijn geen grote 

ondergrondse constructies voorzien die voor opstuwing van het grondwater kunnen zorgen. Wel vindt er ten 

zuiden van de Oude Rijn meer infiltratie van hemelwater plaats door de verhardingsafname. Hierdoor vindt 

meer aanvulling van het grondwater plaats. Lokaal kan dit er toe leiden dat de ontwateringsdiepte verder 

afneemt. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de vervolgfase van het ontwerp. 

4.3 Effecten op oppervlaktewater 

Doorstroomprofiel Oude Rijn 

Er is nog geen ontwerp beschikbaar van de geplande brug. Hierdoor kan niet worden beoordeeld of de brug 

de doorstroming van de Oude Rijn belemmert. Het uitgangspunt volgens de Keur is dat het huidige 

doorstroomprofiel ten minste gewaarborgd blijft. Indien het doorstroomprofiel verkleind wordt door de 

aanleg van landhoofden of brugpijlers, dient het verkleinde doorstroomprofiel gecompenseerd te worden. 

Op dit moment is de Oude Rijn ongeveer 13 m breed op de plaats waar de brug voorzien is. Afbeelding 4.3 

geeft aan dat er rekening wordt gehouden met een kunstwerk over de Oude Rijn met een breedte van 20 m. 
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Waterkwaliteit 

Verbindingsweg ten zuiden van de Oude Rijn 

De kruising tussen de Hollandbaan en Kuipersweg is aangesloten op hemelwaterriolering. Door de afname 

van het verhard oppervlak treedt er minder afstroming naar de riolering op en infiltreert er meer hemelwater 

in de bodem. Eventuele verontreinigingen die van het wegdek worden meegevoerd ondervinden natuurlijke 

zuivering in de bermen langs de weg. De bermen in de toekomstige situatie zijn ruim gedimensioneerd 

volgens het ontwerp. Hierdoor worden er geen negatieve effecten op de waterkwaliteit verwacht ten zuiden 

van de Oude Rijn.  

Verbindingsweg ten noorden van de Oude Rijn 

Ten noorden van de Oude Rijn neemt de netto verharding toe door de aanleg van een rotonde op de 

kruising tussen de Leidsestraatweg en de Rembrandtlaan. Vanwege de extra verharding stroomt er meer 

water af naar het (gemengde) rioolstelsel en infiltreert er minder water in de groenstroken langs de wegen. 

Tijdens hevige regenval neemt daardoor de kans op overstortingen toe. Hierdoor is er een mogelijk negatief 

effect op de waterkwaliteit. 

Verbindingsweg ter plaatse van de Oude Rijn 

Op het brugdek kunnen zich verontreinigen ophopen. Bij neerslag worden deze verontreinigingen 

meegevoerd richting de riolering, de berm of de Oude Rijn. Hemelwater dat in de berm infiltreert ondergaat 

natuurlijke zuivering en vormt geen belemmering voor de waterkwaliteit. Hemelwater dat van het brugdek 

afstroomt in de Oude Rijn ondergaat dit niet. In de vervolgfase dient met HDSR afgestemd te worden of 

afstromend wegwater van de brug naar de Oude Rijn zuivering dient te ondergaan. HDSR kan hierover nog 

geen definitief uitsluitsel geven. Het huidige advies van HDSR is om een VGS aan te leggen zodat de first 

flush niet in het oppervlaktewater terecht komt en met een hevige bui het overige hemelwater wel in de 

Oude Rijn terecht kan komen. Op deze manier worden negatieve effecten op de waterkwaliteit beperkt. 

Kruising Hollandbaan en Molenvlietbaan 

De rotonde op de kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan wordt vervangen door een regulier 

kruispunt met verkeerslichten. Hierdoor vindt een verhardingstoename van circa 200 m2 plaats. Als gevolg 

hiervan stroomt in de toekomstige situatie meer hemelwater het gemengde riool in. Dit leidt tot een grotere 

kans op overstortingen en daarmee tot een mogelijk licht negatief effect op de waterkwaliteit. 

Vaarwegen 

Volgens het eerste ontwerp is de doorvaarthoogte minimaal 1,50 m. Dit is geen belemmering voor de 

scheepvaart vergeleken met de bruggen boven- en benedenstrooms. Wanneer er een handeling wordt 

verricht in of boven het watersysteem geldt altijd de zorgplicht. Afhankelijk van het ontwerp van de brug en 

de handelingsvolgorde bij de uitvoeringsfase kan er een aanvullende vergunningsplicht zijn. Van deze 

vergunningplicht is sprake wanneer er (tijdelijke) beperkingen zijn voor de doorvaarthoogte, 

doorvaartbreedte of algehele doorvaart (paragraaf 22.2 Keur HDSR). Om dit goed in te schatten is er meer 

informatie over het brugontwerp vereist.  

4.4 Effecten op waterveiligheid 

De keringen langs de Oude Rijn zijn een belangrijk aandachtspunt. De geplande brug kruist de 

waterstaatswerken langs de Oude Rijn en hun beschermingszones. Het betreft onverheelde regionale 

waterkeringen. Omdat de brug in zijn geheel over de waterkering heen komt te liggen, geldt een 

vergunningplicht (paragraaf 28.2.3 Keur HDSR). Afhankelijk van het ontwerp van de brug kan er een 

aanvullende vergunningsplicht gelden voor het plaatsen van een brug over een primaire watergang 

(paragraaf 5.2.1 Keur HDSR) en het dempen van een primaire watergang (paragraaf 5.2.1 Keur HDSR). 

Daarnaast geldt voor beide gevallen een zorgplicht. De vergunning(en) kan/kunnen worden aangevraagd bij 

HDSR. 
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De aanleg van de brug heeft in de gebruiksfase geen effecten op de waterveiligheid als de hoogte en 

stabiliteit van de keringen niet worden aangetast. In de realisatiefase geldt eveneens dat de waterveiligheid 

niet mag worden benadeeld. 

De kruising tussen de Hollandbaan en de Molenvlietbaan ligt niet in de buurt van keringen. De ingrepen hier 

hebben dan ook geen effect op waterkeringen. 

4.5 Effecten op afwatering 

Verbindingsweg ten zuiden van de Oude Rijn (peilgebied PB0330) 

Ten zuiden van de Oude Rijn is de omgeving vrijwel volledig verhard. Waar afbeelding 4.1 een braakliggend 

terrein laat zien aan de westkant van de weg liggen hier in werkelijkheid enkele autobedrijven waarbij het 

terrein volledig verhard is. Wanneer de weg aangelegd wordt volgens het huidige ontwerp, vindt er ten 

zuiden van de Oude Rijn een netto verhardingsafname (indicatief 1.500 m2) plaats vanwege de geplande 

aanleg van groenstroken langs de weg en het amoveren van bestaande panden. In de toekomstige situatie 

vindt daardoor meer infiltratie van hemelwater en minder afstroming richting de riolering plaats. Omdat er 

geen verhardingstoename plaatsvindt in dit gebied, bestaat hier geen verplichting om watercompensatie 

aan te leggen. 

Zoals zichtbaar in afbeelding 4.2 wordt lokaal het maaiveld opgehoogd zodat de weg aansluit op de brug. 

Door deze helling stroomt hemelwater sneller af richting het zuiden. Dit leidt mogelijk tot een negatief effect 

op de afwatering van hemelwater. De effecten zijn beheersbaar door bij het ontwerp van de afwatering van 

de brug en toeritten rekening te houden met de afwatering van hemelwater. 

Aan het zuidelijke uiteinde van de verbindingsweg wordt de bestaande kruising vervangen door een 

rotonde. Deze rotonde komt binnen de beschermingszones A en K van de primaire watergang en de duiker 

onder de Kuipersweg te liggen (zie afbeelding 3.10). Op grond van paragraaf 4.2.3 van de Keur HDSR is het 

uitvoeren van handelingen binnen deze beschermingszones vergunningsplichtig. Ook geldt hiervoor een 

zorgplicht. 

Verbindingsweg ten noorden van de Oude Rijn (peilgebied PG0714) 

Ten noorden van de Oude Rijn wordt de bestaande kruising vervangen door een rotonde en aangesloten op 

de te realiseren brug. Hierbij wordt een gedeelte van de bestaande groenstructuur verhard. Dit leidt tot een 

netto verhardingstoename van circa 1.100 m2 ten noorden van de Oude Rijn (peilgebied PG0714; zie 

afbeelding 3.9). Hemelwater infiltreert daardoor niet langer in de bodem, maar stroomt af richting het 

gemengde rioolstelsel en het oppervlaktewater. Op grond van de Keur van HDSR is in dit peilgebied 

watercompensatie vereist van 15 % van de verhardingstoename (circa 165 m2). Deze compensatie dient te 

worden verricht in hetzelfde peilgebied of – in overleg met HDSR – in een aangrenzend peilgebied met een 

lager peil. De watercompensatie kan daarom ook mogelijk worden verricht in het peilgebied ten zuiden van 

de Oude Rijn langs het tracé van de nieuw aan te leggen weg. Dit is een aandachtspunt voor de volgende 

ontwerpfase. 

Verbindingsweg ter plaatse van de Oude Rijn (peilgebied PG0714) 

Hemelwater dat in de toekomstige situatie valt op het brugdek, stroomt vooralsnog direct af naar de Oude 

Rijn. De verhardingstoename van het brugdek hoeft niet te worden gecompenseerd. Wel dient er aandacht 

te zijn voor de kwaliteit van het afstromend wegwater. Eventuele verontreinigingen op het brugdek kunnen 

door afstromend hemelwater worden meegevoerd naar de Oude Rijn. HDSR adviseert de aanleg van een 

VGS, zodat de first flush niet in het oppervlaktewater terechtkomt. 

Kruising Hollandbaan en Molenvlietbaan (peilgebieden PB0330, PB0320, PB0332) 

Voor de aanpassingen van de rotonde tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan gelden dezelfde 

aandachtspunten als voor de aanpassingen op de kruising tussen de Hollandbaan en Kuipersweg.  

Bij de herinrichting van de kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan vindt er ook een netto 

verhardingstoename plaats ten koste van bestaande groenstructuur. Deze verhardingstoename is circa 
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200 m2. De verhardingstoename is waarschijnlijk verspreid over de drie peilgebieden PB0330, PB0320 en 

PB0332. Omdat de ingreep onderdeel is van een groter planvoornemen waarbij een verhardingstoename is 

voorzien, dient watercompensatie te worden aangelegd. De Keur schrijft een watercompensatie voor van 

15 % van de verhardingstoename (30 m2). Met HDSR dient in de vervolgfase afgestemd te worden waar deze 

compensatie aangelegd kan worden. Rondom de kruising zijn verschillende groen- en waterstructuren 

aanwezig. Deze lenen zich mogelijk voor de aanleg van watercompensatie. 

Wanneer er werkzaamheden worden verricht binnen de beschermingszones van duikers (Zone K) of van 

primaire watergangen (Zone A) dient hier een vergunning voor te worden aangevraagd. 
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5 

CONCLUSIES EN AANDACHTSPUNTEN 

Het planvoornemen is vergunningplichtig op grond van de Keur van HDSR. Er dient een vergunning bij 

HDSR te worden aangevraagd voor de aanleg van een brug ter plaatse van waterstaatswerken. Daarnaast 

dient in het peilgebied ten noorden circa 165 m2 aan open water gerealiseerd te worden als compensatie 

voor de lokale verhardingstoename. In overleg met HDSR kan deze compensatie ook gerealiseerd worden in 

een aangrenzend peilgebied met lager peil. De locatiebepaling voor deze watercompensatie dient in de 

vervolgfase te worden onderzocht. 

Ten zuiden van de Oude Rijn is er sprake van een netto verhardingsafname. Er hoeft daarom geen 

compensatie aangelegd te worden. Wel geldt hier een vergunningplicht voor de aanleg van de rotonde in de 

buurt van de beschermingszones van de watergangen en de duiker onder de Kuipersweg. 

Het ontwerp van het planvoornemen is nog niet definitief. Van de geplande brug over de Oude Rijn is nog 

geen ontwerp beschikbaar. Uitgangspunt voor het ontwerp geldt een minimale gesloten hoogte van 1,50 m. 

Deze hoogte is afgeleid uit een eerdere notitie van een overleg met HDSR. Daarnaast wordt geadviseerd om 

een minimale breedte van 5,65 m te handhaven om niet beperkend te zijn voor de scheepvaart. Deze 

afmeting is afgeleid van andere bruggen boven- en benedenstrooms op de Oude Rijn. Het advies is hierover 

afstemming te zoeken met de Provincie Utrecht in de vervolgfase. 

Hieronder worden per wateraspect enkele aandachtspunten voor het vervolg meegegeven. 

Grondwater 

Afhankelijk van de omvang en duur van de bemaling bij de aanleg van de nieuwe weg en brug kan er sprake 

zijn van een vergunningsplicht. Dit geldt ook voor het afvoeren van het bemalingswater. Dit is afhankelijk 

van het ontwerp van de brug en werkzaamheden tijdens de realisatiefase. 

Watercompensatie en watersysteem 

Er vindt bij de aanleg van de weg een verhardingstoename plaats van circa 1.100 m2 ten noorden van de 

Oude Rijn (PG0714). Op grond van de keur van HDSR is in dit peilgebied watercompensatie vereist van circa 

165 m2 (15 % van de verhardingstoename). Watercompensatie dient te worden verricht in hetzelfde 

peilgebied of (in overleg met HDSR) in een peilgebied met een lager peil. Hiervoor dient een 

watervergunning te worden aangevraagd. Daarnaast geldt er een zorgplicht. Ten zuiden van de Oude Rijn 

vindt een netto verhardingsafname plaats en is geen compensatie vereist. Daarnaast blijft het veranderen 

van de (lokale) maaiveldhoogte een aandachtspunt voor het ontwerp; hierdoor kan er lokaal meer water tot 

afstroming komen en de afstroomrichting veranderen.  

Bij de herinrichting van de kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan vindt een netto 

verhardingstoename plaats. Deze bedraagt circa 200 m2. Omdat deze ingreep onderdeel is van een groter 

planvoornemen met verhardingstoename, dient watercompensatie plaats te vinden. Het betreft een 

compensatieopgave van circa 30 m2 (15 % van de verhardingstoename). Met HDSR dient een locatie voor de 

compensatie te worden afgestemd in de vervolgfase. 

Tenslotte is er een vergunningplicht voor de aanleg van de rotonde in de beschermingszones van de duiker 

en de primaire watergangen bij de Hollandbaan. Wanneer er bij de herinrichting van de rotonde op de 

kruising tussen de Hollandbaan en Molenvlietbaan werkzaamheden worden verricht in de 



32 | 33 Witteveen+Bos | 123497/21-008.773 | Concept 01

beschermingszones van de watergangen en duikers ter plaatse is hiervoor ook een vergunning nodig. 

Vergunningen kunnen worden aangevraagd bij HDSR. 

Keringen 

Op grond van paragraaf 28.2.3 geldt er een vergunningplicht en een zorgplicht voor het aanleggen van een 

brug binnen de beschermingszones van de kades van de Oude Rijn. Afhankelijk van het ontwerp van de brug 

kan er een aanvullende vergunningplicht gelden voor het plaatsen van een brug over een primaire 

watergang of het uitvoeren van een handeling boven een vaarweg. Hiervoor is het van belang om na te gaan 

of er (al dan niet tijdelijk): 

1 oppervlaktewater gedempt wordt; 

2 versmallingen van de watergang plaatsvinden; 

3 brugpijlers of landhoofden in de watergang geplaatst worden; 

4 beperkingen voor scheepvaart zijn. 

Als de werkzaamheden in de realisatiefase goed worden uitgevoerd zijn er geen verdere risico’s tijdens de 

gebruiksfase van de brug. 

Waterkwaliteit 

Verontreinigingen die van het brugdek afstromen naar de Oude Rijn kunnen een bedreiging vormen voor de 

waterkwaliteit. In overleg met HDSR dient te worden afgestemd of er zuiverende voorzieningen vereist zijn 

om dit tegen te gaan. HDSR adviseert de aanleg van een VGS. 

Ten zuiden van de Oude Rijn zijn er geen negatieve effecten voor de waterkwaliteit. Er vindt een netto 

verhardingsafname plaats en de rotonde op de kruising tussen de Hollandbaan en Kuipersweg kan worden 

aangesloten op een hemelwaterriool. Ten noorden van de Oude Rijn vindt er een netto verhardingstoename 

plaats door de aanleg van de rotonde op de kruising tussen de Leidsestraatweg en de Rembrandtlaan. Er 

vindt ook een netto verhardingstoename plaats bij de herinrichting van de kruising tussen de Hollandbaan 

en Molenvlietbaan. Vooralsnog ligt er enkel een gemengd rioolstelsel in deze gebieden. Door de aanleg van 

extra verharding is er een verhoogd risico op overstortingen tijdens hevige neerslag met een mogelijk 

negatief effect op de waterkwaliteit. 
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BIJLAGE: BODEMGEGEVENS 
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Tabel I.1 Indicatieve bodemopbouw in de omgeving van de Touwslagerweg (Locatie A, identificatie B31D1520) 

Bovenkant laag 

m NAP 

Onderkant laag 

m NAP 

Bodemtype Opmerkingen 

-1.00 -1.60 klei matig humeus 

-1.60 -2.70 veen 

-2.70 -5.70 klei zwak humeus, zwak siltig 

-5.70 -6.90 veen zandig 

-6.90 <-7.00 zand matig fijn, matig humeus 

Tabel I.2 Indicatieve bodemopbouw in de omgeving van de Barwoutswaarder (Locatie B, identificatie B31D0923) 

Bovenkant laag 

m+NAP 

Onderkant laag 

m+NAP 

Bodemtype Opmerkingen 

-0.90 -1.70 klei lokaal matig siltig 

-1.70 -2.00 veen sterk kleiig 

-2.00 -2.80 klei zwak siltig 

-2.80 -3.10 veen kleiig 

-3.10 -5.80 klei zwak siltig 

-5.80 -6.10 gyttja 

-6.10 -6.60 klei humeus 

-6.60 -7.10 veen 

-7.10 <-7.50 zand fijn, matig humeus 

Tabel I.3 Indicatieve bodemopbouw in de omgeving van de Hollandbaan/Gildenweg (Locatie C, identificatie B31D0920) 

Bovenkant laag 

m+NAP 

Onderkant laag 

m+NAP 

Bodemtype Opmerkingen 

-0.80 -2.10 klei lokaal humeus en siltig 

-2.10 -5.80 zand fijn 

-5.80 <-7.80 zand matig fijn 
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Tabel I.4 Indicatieve bodemopbouw in de omgeving van de Molenvlietbaan (Locatie D, identificatie B31D0809) 

Bovenkant laag 

m+NAP 

Onderkant laag 

m+NAP 

Bodemtype Opmerkingen 

-0.60 -0.90 klei matig siltig 

-0.90 -2.00 veen kleiig 

-2.00 -2.60 klei matig siltig 

-2.60 -4.55 veen zwak kleiig 

-4.55 -5.20 klei sterk siltig 

-5.20 -5.65 gyttja - 

-5.65 -5.75 klei matig siltig 

-5.75 -6.20 gyttja zandig 

-6.20 <-6.60 zand matig fijn 

Tabel I.5 Indicatieve bodemopbouw in de omgeving van de Lindenlaan (Locatie E, identificatie B31D0808) 

Bovenkant laag 

m+NAP 

Onderkant laag 

m+NAP 

Bodemtype Opmerkingen 

-0.60 -2.30 klei lokaal humeus en siltig 

-2.30 -3.60 veen kleiig 

-3.60 -4.20 klei lokaal humeus en siltig 

-4.20 -7.00 veen lokaal kleiig en zandig 

-7.00 <-7.40 zand matig fijn 
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II 

BIJLAGE: BOORMONSTERPROFIELEN 
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Afbeelding II.1 Boormonsterprofiel B31D0924 genomen aan de Touwslagerweg 
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Afbeelding II.2 Boormonsterprofiel B31D0923 genomen aan de Barwoutswaarder/Hoge Rijndijk 
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Afbeelding II.3 Boormonsterprofiel B31D0920 genomen aan de Hollandbaan/Gildenweg 
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Afbeelding II.4 Boormonsterprofiel B31D0809 genomen aan de Molenvlietbaan 
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Afbeelding II.5 Boormonsterprofiel B31D0808 genomen aan de Lindenlaan 
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Samenvatting 

In opdracht van Witteveen + Bos heeft RAAP in april 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm 

van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Rembrandtbrug en Barwoutswaarder te 

Woerden. Het onderzoek vond plaats in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

 Rond 7 m diepte geldt voor het gehele plangebied een niet nader te specificeren verwachting voor

goed bewaarde resten van tijdelijke kampementen uit het paleo- en mesolithicum, een niveau dat

door de gegraven ingrepen niet wordt geraakt;

 In het noordelijk deel van het plangebied – ten noorden van ruwweg de Touwslagersweg –

Leidekkersweg – is sprake van een hoge verwachting op de aanwezigheid van resten van

bewoning uit de periode vanaf de bronstijd. Onderzoek ter plaatse formuleert deze verwachting op

40 tot 60 cm diepte;

 Midden door het plangebied loopt een zone waar resten van de Limesweg uit de Romeinse Tijd

kunnen worden verwacht en mogelijk resten of karresporen van een weg uit de 17e eeuw, direct

vanaf maaiveld, dan wel direct onder de bouwvoor;

 Langs de oevers van de Oude Rijn – het ontginningslint – bestaat een hoge verwachting op resten

van bebouwing uit de periode Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd direct vanaf maaiveld, dan wel

direct onder de bouwvoor;

 De mogelijkheid bestaat dat deze resten (deels) zijn verstoord door recente (vanaf de 18e eeuw)

ontwikkelingen langs de Oude Rijn en (vanaf medio 20e eeuw) in de rest van het plangebied.

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. 

Om de gespecificeerde verwachting aan te vullen en te verfijnen wordt een vervolgonderzoek 

geadviseerd in dat deel van het plangebied waar oeverafzettingen worden verwacht, ruwweg ten 

noorden van de Touwslagersweg – Leidekkersweg. Aanbevolen wordt een vervolgonderzoek in de vorm 

van een inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek tot iets onder 

de diepte van de diepste gegraven ingreep. Een dergelijk vervolgonderzoek heeft tot doel de opbouw 

van de ondergrond, de bodemopbouw en/of bodemverstoringen gedetailleerd in kaart te brengen. Aan 

de hand daarvan kan de in dit bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting worden 

getoetst en kunnen concrete gegevens worden verzameld over gaafheid en diepteligging van de 

verwachte archeologische resten. 

Daarnaast wordt in de zone waar de Limesweg – en mogelijk ook een 17e eeuwse weg – verwacht 

wordt een intensiever booronderzoek geadviseerd met als doel eventuele resten ervan te karteren. 

Wanneer bij de detaillering van de omvang en diepte van de ingrepen blijkt dat geplande verstoringen 

zich binnen de aldaar vastgestelde diepte van de verstoorde bodem afspelen, kan op deze locaties 

verder onderzoek achterwege blijven. 
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Ter plaatse van de funderingspalen ten behoeve van de aanleg van de nieuwe brug, wordt geen verder 

of extra onderzoek aanbevolen in verband met de diepere ingreep. De verstoring als gevolg van de 

funderingspalen is minimaal. 

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen 

archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden 

onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 

aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Woerden, deze al 

dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding 

In opdracht van Witteveen + Bos heeft RAAP in april 2021 een archeologisch vooronderzoek in de vorm 

van een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Rembrandtbrug en Barwoutswaarder te 

Woerden (figuur 1). Het onderzoek vond plaats in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood). Inzet: ligging in Nederland (ster). 
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Juridisch en beleidskader 

Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de 

ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente is de bevoegde overheid die een besluit zal 

nemen over hoe om te gaan met de eventueel aanwezige archeologische waarden.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Woerden ligt het plangebied in diverse zones. Ten 

zuiden van een lijn ten noorden van de Hollandbaan ligt een zone ‘categorie 5’, een zone met een lage 

verwachting. Ten noorden van deze lijn ligt een zone ‘categorie 4’, een zone met een middelhoge 

verwachting. Plaatselijk liggen hier nog delen met ‘categorie 3’, zones met een hoge verwachting 

(Barwoutswaarder 3-5, De Hoge Rijndijk en rond Hoge Rijndijk 2). Voor deze zones geldt het volgende 

beleid en bestaan de volgende vrijstellingsgrenzen van archeologisch onderzoek: categorie 3 – 100 m2, 

30 cm –mv; categorie 4 – 1.000 m2, 100 cm –mv; categorie 5 – 10.000 m2, 100 cm –mv. Deze 

voorschriften zijn verankerd in de bestemmingsplannen Bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen 

en Putkop 1, met dat verschil dat voor categorie  5 (de lage verwachting) geen archeologische 

dubbelbestemming geldt (figuur 2). 



Plangebied Rembrandtbrug en Barwoutswaarder te Woerden, gemeente Woerden; archeologisch 

vooronderzoek: een bureauonderzoek 

RAAP-rapport 5130 / versie 11-06-2021 [8] 

Figuur 2. Dubbelbestemmingen in het plangebied: de puntering geeft de aanwezigheid van een archeologische 
dubbelbestemming aan. 

Gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen is een archeologische onderbouwing met 

betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische waarden verplicht conform het vigerend 

beleid. 

Kwaliteitsborging 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB),1 is door de minister aangewezen als norm. 

1 www.sikb.nl 
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RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 

Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 

Opgraven (landbodems). 

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. 
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1.2 Administratieve gegevens 

Type onderzoek Bureauonderzoek 

Opdrachtgever Witteveen + Bos 

Bevoegde overheid Gemeente Woerden 

Plaats Woerden 

Gemeente Woerden 

Provincie Utrecht 

Centrumcoördinaten (X/Y) 119.088 / 455.199 

Kadastrale gegevens WDN01 D 2387 

Oppervlakte plangebied 10,8 hectare 

Afbakening onderzoeksgebied Tijdens onderhavig onderzoek is het plangebied 
inclusief een zone van 100 m rondom het plangebied 
onderzocht. 

Onderzoeksperiode April 2021 

Uitvoerder RAAP West 

Projectleider drs. R.A.C. Kroes 

Projectmedewerkers - 

RAAP-projectcode WORY2 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 5021946100 

Beheer en plaats documentatie RAAP regio West te Leiden en op termijn het provinciaal 
Depot, ARCHIS en E-Depot. 

Tabel 1. Administratieve gegevens. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het archeologisch vooronderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde 

van het terrein, dan wel de archeologische vindplaats. Daartoe wordt informatie verzameld over 

bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische 

verwachting op te stellen. Hiertoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:  

 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

 Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen in en rond plangebied zijn reeds

bekend?

 Wat was het historisch landgebruik van het plangebied en wat is het landgebruik nu en wat is

de invloed daarvan op de (verwachte) archeologie en (bodem)gaafheid?

 Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische

waarden in het gebied? En wat zijn hiervan de prospectiekenmerken?

 Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?

 Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan?

 Met de inzet van welke zoekmethoden kunnen verwachte resten systematisch opgespoord

worden (zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)?
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek dient ervoor om – op basis van verschillende bronnen – inzicht te krijgen in de 

genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop van de 

tijd heeft achtergelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld. 

Naast de conform de KNA verplichte bronnen is door de gebiedsexperts van RAAP een beredeneerde 

keuze gemaakt uit betrouwbare bronnen die voor de archeologische verwachting relevante informatie 

bevatten (zie bijlage 2 voor de motivering). Daarvoor is gebruik gemaakt van de landelijk en voor RAAP 

digitaal beschikbare archieven. Voor de beschrijving van de historische situatie is gebruik gemaakt van 

hiervoor relevante informatiedragers. Voor de actuele metadata van de verzamelde gegevens 

(gemeente, plaats, etc.) wordt verwezen naar het van toepassing zijnde data-archief. 

2.2 Aardkundige situatie 

Gedurende het Pleniglaciaal (ca. 73.000 tot 18.000 jaar geleden), en met name het daaropvolgende 

Laat Weichselien (18.000 tot 11.800 jaar geleden), was het klimaat zo koud en droog dat sprake was 

van een landschap waarin vegetatie nagenoeg ontbrak. In dit open, pleniglaciale landschap hadden 

ijzige sneeuwstormen vrij spel. Door de wind verstoof veel zand waarbij vooral het fijnere stof over 

grote afstanden werd verplaatst. Dit materiaal is afgezet als een deken van fijn, zwak lemig zand: het 

Oude Dekzand (Laagpakket van Wierden, onderdeel van de Formatie van Boxtel). Het relatief 

kortdurende Laat Weichselien werd gekenmerkt door enkele snel op elkaar volgende 

klimaatwisselingen. Vooral tijdens de koudere perioden werd de begroeiing sterk gereduceerd en 

ontstonden de meest omvangrijke zandverstuivingen. Het zwak lemige verstoven zand uit deze periode 

wordt aangeduid als Jong Dekzand en vormt in uitgestrekte gebieden zwak glooiende ruggen, 

welvingen en koppen. Op basis van enkele boringen binnen het plangebied ligt de top van het dekzand 

rond 7 m –NAP (vanaf circa 5,8-6,4 m –mv).2 

Omstreeks 9.800 voor Chr. zette een definitieve klimaatsverandering in, die het begin van het Holoceen 

markeert. Door het warmer worden van het klimaat raakte het landschap langzaam begroeid. Vanaf het 

Atlanticum kon in de lagere delen van het dekzandgebied een veenpakket ontstaan als gevolg van een 

sterke grondwaterspiegelstijging (Basisveen Laag, Hollandveen Laagpakket, Formatie van 

Nieuwkoop).3 Op de paleogeografische reconstructie van Vos en De Vries is het plangebied omstreeks 

5.500 voor Chr. bedekt door een laag veen, terwijl ten oosten van Woerden de pleistocene afzettingen 

nog aan het oppervlak lagen (figuur 3a&b).4 

Vanaf circa 4.400 voor Christus vormde de Oude Rijn de hoofdafvoer van het Rijnsysteem. Het 

plangebied ligt op de stroomrug van de Oude Rijn (figuur 3c). De activiteit van de Oude Rijn stopte met 

het afdammen van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 na Chr. In deze periode van ruim 

5.000 jaar heeft zich een brede stroomgordel ontwikkeld waarbinnen de Rijn zich regelmatig heeft 

                                                           
2 www.dinoloket.nl 
3 Berendsen, 1997. 
4 Vos & De Vries, 2013. 
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verlegd. Dit betreft zowel geleidelijke verplaatsingen van de meanderbochten (die worden gekenmerkt 

door de aanwezigheid van een kronkelwaard) als plotselinge verleggingen, zogenaamde 

meanderhalsafsnijdingen. In deze brede meandergordel zijn (rest)geul-, bedding- en oeverafzettingen 

afgezet. Deze zone is ontstaan als gevolg van het stroomafwaarts verplaatsen van de meanderbochten, 

waarbij binnen een meandergordel continu erosie en sedimentatie plaatsvindt. Alle rivierafzettingen 

worden lithostratigrafisch gerekend tot de Formatie van Echteld. De rivierbeddingen bestaan 

hoofdzakelijk uit (grof)zandig materiaal. Als de rivier bij hoogwater buiten haar oevers treedt, bezinkt 

vlak buiten de bedding het zwaardere (zandige) materiaal, terwijl verder weg het lichtere (kleiige) 

sediment wordt afgezet. Door dit proces van laterale selectie ontstaan langs de randen van 

meandergordels oeverwallen van zandige klei, en daarbuiten lager gelegen kommen met zware, siltige 

klei. In perioden van verminderde (of geen) rivieractiviteit kan in het komgebied naast kleiafzetting ook 

veengroei plaatsvinden (figuur 3c-f).5 

De activiteit van de Oude Rijn is niet continu gelijk geweest. Er zijn perioden van verhoogde afvoer 

waarbij oeverwallen en crevasses zijn gevormd en rustigere periodes waarbij nauwelijks sprake was 

van sedimentatie en vegetatiehorizonten in de top van de toenmalige oeverafzettingen zich konden 

vormen. Deze lange en complexe wordingsgeschiedenis van de stroomgordel maakt dat er sprake is 

van een groot aantal crevasses, kronkelwaardgeulen en restgeulen behorende tot de stroomgordel van 

de Oude Rijn. De ouderdom van deze geulen is doorgaans onbekend. Wel is bekend dat na de 

Romeinse tijd er nog belangrijke geulverleggingen hebben plaatsgevonden en dat de Rijn in haar 

laatste periode van activiteit beduidend meer is gaan kronkelen.6 Waarschijnlijk is dit laatste het gevolg 

van het ontstaan van de Lek, hierdoor verminderde het debiet in de Oude Rijn en verzandden de 

geulen (figuur 3f). 

Aan weerszijden van (voormalige) geulen van de Oude Rijn zijn oeverwallen gevormd. Deze 

oeverwallen lagen tijdens de actieve periode van de rivier hoger in het landschap en waren hierbij 

aantrekkelijk voor bewoning. Op basis van Marieke van Dinters reconstructie waren de oeverwallen in 

het plangebied ten tijde van de Romeinse tijd ‘middelhoog’ in het landschap gelegen. Met name vanaf 

de Romeinse tijd concentreerde de bewoning zich langs de (zuid)oever van de Rijn, die in de eerste 

eeuwen van onze jaartelling de noordgrens (limes) van het Romeinse Rijk vormde. Door de complexe 

wordingsgeschiedenis van de Oude Rijn is het niet altijd bekend waar de watervoerende geul in de 

Romeinse tijd exact gelegen heeft. Op basis van de tweede generatie paleogeografische kaarten van 

Nederland lag het noordelijk deel van het plangebied tussen ongeveer 2.750 en 500 voor Chr. in de 

geul van de Rijn, waarna de Rijn (mogelijk door het ontstaan van de Lek) iets minder breed werd, meer 

ging meanderen, en de geul een iets noordelijkere loop kreeg (figuur 3c-e).7 

Op de zuidoever van de rivier werden meerdere forten gebouwd (castella) met de hieraan gerelateerde 

nederzettingen. Het dichtstbijzijnde castellum (Laurium) lag circa 1.000 m ten oosten van het 

plangebied in het centrum van Woerden. Dit fort was tegenover de monding van de veenrivier de 

Grecht in de Oude Rijn gesitueerd.8 Volgens de reconstructie van Marieke van Dinter lagen honderden 

meters ten oosten en westen van het plangebied mogelijk wachttorens.9 Een ander belangrijk element 

op de zuidoever van de Oude Rijn uit deze periode is de limesweg, die ruwweg de loop van de rivier 

                                                           
5 Berendsen, 2004. 
6 Jansen & Leijnse, 2005; Van Dinter, 2012. 
7 Vos & De Vries, 2013. 
8 Van Dinter, 2017. 
9 Van Dinter, 2012. 
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volgde. Op locaties waar de ondergrond drassig was, is de weg gefundeerd met een constructie van 

houten palen en biezen matten, op andere locaties bestaat het weglichaam uit een met klei 

opgeworpen dijkje en daarop een laag grind. Waarnemingen en opgravingen van de limesweg in 

Woerden tonen aan dat de weg hier was aangelegd op een verhoogd platform op middelhoge 

oeverwallen van de Oude Rijn en was gefundeerd met houten palen.10 Recentelijk is in een 

onbebouwde zone vanaf circa 600 m ten westen van het plangebied een booronderzoek uitgevoerd dat 

de specifieke doelstelling had om de loop en de conservering van de limesweg in de gemeente 

Woerden beter in kaart te brengen.11 Op basis van dit onderzoek blijkt dat de weg over langere tracés 

goed bewaard is gebleven. Op basis van de boringen (en specifiek de aanwezigheid van concentraties 

grind in tweetoppige oeverafzettingen direct onder de huidige bouwvoor) is de loop van deze weg op 

diverse locaties in deze zone aangetoond. Dat de aangetroffen grindrijke niveaus niet natuurlijk zijn, 

wordt mede geïllustreerd door de aanwezigheid van kleine fragmenten bouwpuin. Circa 450 m ten 

westen van het plangebied heeft verkennend booronderzoek tot vergelijkbare resultaten en de 

aanwezigheid van een Romeinse vindplaats geleid.12 Het gravend onderzoek dat hierna is uitgevoerd, 

lijkt echter aan te tonen dat het niveau van de weg mogelijk is opgeruimd door de Rijn of afgravingen in 

het gebied.13 Op basis van deze resultaten en andere reconstructies,14 zou de limesweg centraal door 

het huidige plangebied hebben gelopen. Een archeologische begeleiding in het vermoede tracé van de 

weg illustreert dat het betreffende archeologische niveau aldaar is vergraven.15 

                                                           
10 Luksen-IJtsma, 2010. 
11 Jansen, 2018. 
12 Müller, 2002. 
13 Blom, 2005. 
14 Van Dinter, 2012. 
15 Langeveld, 2015. 
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Figuur 3. Geologische ontwikkeling van het plangebied. 

Geologische kaart 
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Figuur 4. De geologische kaart en de paleogeografische reconstructie van de Rijn-Maas delta. Stroomgordels: 
Buitenzorg (4900 – 4455 BP); 379: Oude Rijn, post-Werkhoven (4450 – 1729 BP); 33: 384: middeleeuwse Oude 
Rijn (1729 - 828 BP). 

Het noordelijk deel van het plangebied ligt op afzettingen van de Formatie van Echteld: rivierklei op 

rivierzand. De zuidelijke strook van het plangebied ligt op afzettingen van de Formatie van Echteld en 

de Formatie van Nieuwkoop: Rivierklei en –zand met inschakelingen van veen. De rivierafzettingen 

behoren tot die van de stroomgordels van Buitenzorg en de diverse fasen van de Oude Rijn, actief 

vanaf het midden neolithicum tot in de late middeleeuwen. 

Bodem- en geomorfologische kaart 

De bodem in het plangebied bestaat grotendeels uit kalkloze poldervaaggronden, bestaande uit zware 

klei (code: Rn44C).16 De zones langs de Oude Rijn in het westelijk deel van het plangebied zijn als 

                                                           
16 Stiboka 1960. 
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leek-/woudeerdgronden op de bodemkaart gekarteerd (pRn86). In het uiterste zuiden van het 

plangebied zijn kalkloze drechtvaaggronden aanwezig (Rv01C). 

Het grootste deel van het plangebied is niet op de geomorfologische kaart gekarteerd, maar ligt op de 

stroomrug van de Oude Rijn.17 Het zuiden van het plangebied (grofweg ten zuiden van de 

Touwslagersweg) is als rivierkomvlakte gekarteerd. 

 
Figuur 5. Bodemkaart. 

 

Maaiveldhoogte en grondwatertrap 

                                                           
17 Koomen & Maas, 2004. 
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De maaiveldhoogten in het plangebied variëren tussen grofweg 0,5 m +NAP en 1,0 m –NAP. 

Voornamelijk de delen van het plangebied aan weerszijden van de Oude Rijn liggen circa 1,4 m hoger 

dan zuidelijk gelegen zones. Daarnaast is een zone ter hoogte van Barwoutswaarder 3h-5e (een deel 

van de locatie waar de Rembrandtbrug mogelijk gebouwd wordt) relatief hoog gelegen. De hogere 

ligging van de zones langs de Oude Rijn lijken samen te hangen met de aanwezigheid van een 

historisch bebouwingslint. De hogere ligging ter hoogte van Barwoutswaarder 3h-5e (dat op 

historische/topografische kaarten tot hetzelfde perceel behoorde) is moeilijker te verklaren en illustreert 

mogelijk de aanwezigheid van een dik ophogingspakket. 

In het plangebied is de grondwatertrap geclassificeerd als trap III of V. Trap III komt voor bij de leek-

/woudeerdgronden en de komgebieden, terwijl trap V dominant is in het centrale deel van het 

plangebied. Bij deze grondwatertrappen is de gemiddelde hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 

cm –mv. De gemiddelde laagste grondwaterstanden variëren tussen 80 en 120 cm –mv (trap III) en 

dieper dan 120 cm –mv (trap V). Eventueel aanwezige organische (archeologische) resten zullen vanaf 

de gemiddelde laagste grondwaterstand goed geconserveerd zijn gebleven. 

DINOloket 

In het DINOloket zijn twee boringen opgenomen nabij het plangebied zijn uitgevoerd en enig inzicht in 

de bodemopbouw geven: 

Ten zuiden van Touwslagersweg 21 is een boring tot 6,1 m –mv gezet (maaiveld op circa 1 m –NAP; 

B31D0924). Tot 0,6 m –mv is er matig humeuze klei aangetroffen (Formatie van Echteld). Tussen 0,6 

en 1,7 m –mv is een pakket Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop) aangeboord, waaronder tot 4,7 m –

mv zwak humeuze, zwak siltige klei is aangetroffen (Formatie van Echteld). Tussen 4,7 en 5,9 m –mv is 

wederom een pakket veen aanwezig. Dit veen is als Basisveen (Formatie van Nieuwkoop) beschreven 

en dekt het dekzand af (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden). De top (bovenste 20 cm) van 

het matig fijne dekzand is matig humeus, wat mogelijk in de richting van een intact bodemprofiel wijst. 

De top van het dekzand is op 6,9 m –NAP aangeboord. 

Ter hoogte van Barwoutswaarder 3 is eveneens een boring uitgevoerd (B31D0923). Het maaiveld op de 

boorlocatie lag op 0,9 m –NAP en de einddiepte van de boring is 6,6 m –mv. Tot 5,7 m –mv is 

voornamelijk zwak tot matig siltige klei (Formatie van Echteld) aangetroffen. In dit kleipakket zijn 

verschillende lagen kleiig veen aangetroffen (tussen 0,8 en 1,1 m –mv en 1,9 en 2,2 m –mv) en onderin 

dit pakket is een dunne laag gyttja aangeboord (tussen 4,9 en 5,2 m –mv). Deze lagen zijn aan de 

Formatie van Nieuwkoop toegeschreven en illustreren wellicht de aanwezigheid van een bepaalde 

stilstand in sedimentatie of de aanwezigheid van langzaam stromend water (in het geval van de gyttja). 

Tussen 5,7 en 6,2 m –mv is een laag Basisveen aangetroffen. Dit veen dekt wederom een laag matig 

humeus dekzand af (top op 7,1 m –NAP). 

 

2.3 Archeologische gegevens 

Gemeentelijk archeologiebeleid 
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Bestemmingsplan Zie § 1.1 ‘kader’ 

Gemeentelijke archeologische verwachtingskaart Zie § 1.1 ‘kader’ 

Gemeentelijke archeologische beleidskaart Zie § 1.1 ‘kader’ 

Tabel 2. Overzicht van het geldende archeologiebeleid en achterliggende verwachtingskaart. 

In en rond het plangebied zijn geen archeologische terreinen aanwezig. Het dichtstbijzijnde terrein is 

de historische binnenstad van Woerden. Er is één vondstmelding in het plangebied gedaan 

(2433112100), maar dit blijkt een onderzoeksmelding. Deze worden hieronder behandeld. 

Eerder in de omgeving uitgevoerd veldonderzoek volgens ARCHIS3 
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Zaakidentificatienr Resultaat/advies Opmerking 

2433112100 In de 20 uitgevoerde boringen is een circa 70 cm dikke 
ophogingslaag aangetroffen, terwijl deze laag in het centrale 
deel van het plangebied circa 100 cm dik is. In het noordelijk 
deel van de onderzochte zone zijn onder de ophogingslagen 
oeverafzettingen aangetroffen. Deze lijken een intact 
bodemprofiel te hebben en dekken beddingafzettingen af. In 
twee boringen in de relatieve nabijheid van het vermoede 
tracé van de limesweg (ter hoogte van Kuipersweg 4b; circa 
70 m ten noorden van het door de gemeente Woerden 
gereconstrueerde tracé) zijn een fragmentje baksteen en 
kleine concentraties grind in de top van de oeverafzettingen 
aangetroffen. In het zuidelijk deel van het plangebied is onder 
de ophoging humeuze komklei met hieronder bosveen 
aangeboord. Vervolgonderzoek aanbevolen. 

Booronderzoek ADC 
2015.18 

2438216100 Vervolgonderzoek op 2433112100. Gedurende de begeleiding 
in de zuidelijke zone is een crevassegeul gedocumenteerd. 
Een monster van een dun veenpakket in deze zone illustreert 
dat er vanaf circa 2.350-2.150 voor Chr. op zijn minst een 
lokale fase van veenvorming heeft plaatsgevonden. In het 
noordelijke deel van de archeologische begeleiding zijn er 
sporen van grondafgravingen aangetroffen, die op basis van 
gedumpte dakpannen en aardewerk in de late 19e-begin 20e 
eeuw kunnen worden gedateerd. In het middendeel van het 
gebied (waar het grind en baksteen in de boringen zijn 
gevonden) zijn weliswaar oeverafzettingen aangetroffen, 
maar blijken deze te zijn verstoord door afgravingen. Er zijn 
geen sporen van de limesweg aangetroffen. 

Begeleiding ADC 2015.19 

2832524100 Laatmiddeleeuws (14e eeuws) aardewerk gevonden in de 
Zegveldse Polder (kan onmogelijk kloppen gezien de 
coördinaten) bij ontgrondingswerkzaamheden, op ca. 
75 cm -Mv in klei, iets boven de grens, op ca. 1 m beneden 
het maaiveld, tussen deze tot aan het maaiveld reikende 
kleilaag en het daaronder liggend veen. 

Graafwerk 1964. 

3986573100 Middelhoge verwachting voor de periode late bronstijd – 
vroege middeleeuwen op 40-60 cm diepte, behalve ter 
plaatse van latere verstoring. Hoge verwachting voor periode 
late middeleeuwen – nieuwe tijd ter plaatse van deze 
verstoring. Vervolgonderzoek geadviseerd. 

Booronderzoek 
Archeodienst 2016.20 

3995061100 Onderzoek op 13 locaties waarvan 1 in veengebied met een 
lage verwachting. De rest ligt op de afzettingen van de Oude 
Rijn en heeft een hoge verwachting voor de periode 
neolithicum – Romeinse tijd. Locaties in een historisch 
bebouwingslint. Vervolgonderzoek geadviseerd voor 
onverstoorde locaties. 

Booronderzoek IDDS 
2016.21 

2278939100 Op één boring na, geen archeologische laag aangetroffen in 
de stroomgordelafzettingen. Ter plaatse van deze boring 
begeleiding aanbevolen bij ingrepen dieper dan 2,2 m –Mv. 

Booronderzoek 
Oranjewoud 2010.22 

4833970100 Onbekend, onderzoek nog niet afgemeld. Booronderzoek ADC 
2020. 

18 Langeveld 2015. 
19 Langeveld 2015. 
20 Van der Klooster, 2016. 
21 Koekkelkoren & Wilbers, 2016. 
22 Van der Haar e.a., 2010. 
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4013033100 Onderzoek op vijf locaties voor ondergrondse afvalcontainers 
waarvan twee ten noorden van het plangebied. Recent 
ophoogpakket (80/95 cm) op oeverafzettingen op 
geulafzettingen (kronkelwaard). Geen grondsporen. 
Aardewerkfragmenten uit Nieuwe Tijd in bouwvoor in de 
oeverafzettingen op één locatie. Opgraving, dus geen 
aanbevelingen. 

Opgraving RAAP 2016.23 

2372103100 Plangebied tot 1,2 m diep verstoord, daaronder komklei, geen 
oeverwalafzettingen, lage verwachting, geen 
vervolgonderzoek. 

Booronderzoek 
Oranjewoud 2012.24 

Tabel 3. Overzicht van eerder archeologisch veldonderzoek in en rond het plangebied. 

De resultaten van uitgevoerde veldonderzoeken wijzen op de mogelijkheid van oeverafzettingen in de 

ondergrond, met name in het noorden, en van diepere verstoringen uit de periode vanaf de 18e eeuw, 

mogelijk samenhangend met de bebouwing van het gebied. De onderzoekers leggen althans geen 

verband met mogelijke kleiwinning. Daarnaast is de ligging van de Limesweg van belang. Hiervoor zijn 

twee tracés aangegeven in figuur 6 die beiden aansluiten op de tot nu toe aangetroffen locaties van de 

weg in de wijdere omgeving. 

23 De Groot, 2018. 
24 Kaptein & Teekens, 2012. 
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Figuur 6. Eerder uitgevoerd archeologisch veldonderzoek. 

Bekende archeologische gegevens uit andere bronnen 

Het plangebied ligt niet in een zone aangegeven op de Indicatieve Kaart van het Militair Erfgoed (IKME) 

waar resten uit de Tweede Wereldoorlog verwacht worden.25 

Nabij het plangebied bevindt zich de locatie van een verdwenen molen, de Langwieker molen, een in 

1881 afgebroken poldermolen van rond 1535.26 

Ten behoeve van een eerder bureauonderzoek is begin 2020 een verzoek gedaan aan de heer Scheer 

van de Archeologische Werkgroep Woerden voor aanvullende gegevens. Hieruit is gebleken dat er 

geen aanvullende gegevens bestaan voor het plangebied. Wel beschrijft de heer Scheer de 

25 www.ikme.nl 
26 Allemolenskaart.nl; molendatabase.org, databasenummer 8029. 
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aanwezigheid van een stort. Nadat materiaal uit de grachten van het kasteel werd gebaggerd is het in 

het verleden nabij de uitwatering van de Molenvliet gedumpt, echter deze locatie ligt buiten het 

plangebied.27 

2.4 Historische situatie 

Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in het historisch gebruik van een gebied 

van na de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was men veel minder dan daarvoor 

gebonden aan de (on)mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning en andere 

vormen van landgebruik. Het historisch gebruik zegt daarmee iets over de archeologische potentie van 

het gebied. Daarnaast kan het informatie leveren over eventuele bodemverstoringen die in het verleden 

hebben plaats gevonden. 

Volgens de Cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht is het deel van het plangebied ten zuiden 

van de Oude Rijn tussen 1.000 en 1.600 na Chr. ontgonnen door middel van strookverkaveling. De 

zone ten noorden van de Oude Rijn is al eerder vóór 1.000 na Chr. verkaveld door middel van 

blokverkaveling. In het eerste millennium na Chr. werden delen van het landschap dus reeds 

ontgonnen. Het lijkt waarschijnlijk dat er op dat moment reeds een grotere nederzetting (een dorp) in 

Woerden aanwezig was en de eerste historische vermelding die wellicht op Woerden wijst stamt uit 790 

en beschrijft dat Bonifatius rond 720 in Wyrda predikte. De bisschop van Utrecht liet in 1160 een 

versterking in Woerden bouwen, in 1370 kreeg het wallen en grachten en in 1372 kreeg Woerden 

stadsrechten.28 

Op de oudste kaart van het gebied – uit 1614 gemaakt in opdracht van prins Maurits – zijn langs de 

Oude Rijn op beide oevers losse panden, waarschijnlijk boerderijen, aangegeven. Ook op de kaart van 

Holland van Jacobz. Colom uit 1639 staat langs beide zijden van de Oude Rijn losse bebouwing 

aangegeven.29 

Een kaart uit 1670 van Vingboons van het gebied laat een recht doorgaande weg zien die lijkt te vallen 

in dezelfde strook als waar de Romeinse Limesweg doorheen loopt. Deze weg is niet aangegeven op 

eerdere kaarten en komt ook niet in 19e eeuwse kaarten voor.30 

In 1832 bestaat het plangebied grotendeels uit weiland en wat bouwland en hooiland. Alleen in het 

noorden, langs de Oude Rijn zijn wegen, erven, bebouwing, een boomgaard en tuinen te vinden. De 

bebouwing binnen het plangebied op de zuidoever bestaat uit huizen. Op de noordoever is een 

langgerekte pannenbakkerij aanwezig en direct ten oosten en op enige afstand ten noorden daarvan 

weer huizen. De molen net buiten het plangebied is nog aangegeven op de topkaart van 1850. Op 

latere kaarten staat er een stoom- en later een motorgemaal aangegeven. 

Een blik op historische topografische kaarten leert dat deze situatie in ieder geval gehandhaafd blijft tot 

medio 20e eeuw. Op de topkaart van 1925 is in het uiterste noordwesten de eerste nieuwe bebouwing 

te zien. Op die van 1950 is de eerste grotere uitbreiding van de bebouwing in de omgeving van het 

plangebied te zien en in 1975 zijn grootschaliger bouwrijp gemaakte en bebouwde terreinen te zien in 

het westen van het plangebied. Het grootste deel van het plangebied is dan echter nog wel agrarisch 

27 Peeters, 2020. 
28 https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/woerden/woerden/beknopte-geschiedenis-van-woerden/ 
29 https://www.uvaerfgoed.nl/beeldbank/nl/xview/?identifier=hdl:11245/3.27478#page/8 
30 https://archief.rhcrijnstreek.nl/detail.php?nav_id=1-1&index=4&imgid=1068615&id=287730 
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gebied. Eind 20e eeuw is het gehele plangebied ontwikkeld. Vergelijking van maaiveldhoogtes op de 

topografische kaarten van 1950 en 1975 met de huidige maaiveldhoogte volgens het AHN leert dat het 

plangebied mogelijk met 20 tot 30 cm is opgehoogd. 

 
Figuur 7. Het plangebied op de kadastrale minuutplan van 1832. 
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Figuur 8. Het plangebied op diverse historische topografische kaarten. 

 

Bouwkundige waarden 
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In en direct bij het plangebied komen twee MIP-objecten voor, deze worden in onderstaande tabel 

behandeld. 

 

Bouwhistorische waarden Nummer Aard Omvang Diepteligging 

MIP-objecten 114834 Graanpakhuis 1930-1940 14x16 m - 

 115147 Langhuisboerderij 1905-1910 - - 

Tabel 4. Overzicht van de in het plangebied aanwezige bouwhistorische waarden. 

 
Figuur 9. Bouwkundige waarden in het plangebied. 
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2.5 Huidige situatie 

Aan de hand van actuele gegevens van recente luchtfoto’s, Google Street View en navraag bij de 

opdrachtgever zijn de onderstaande zaken over de huidige situatie te melden. 

Huidig grondgebruik Straat, weg, bebouwing, openbaar groen 

Hoogteligging maaiveld 0,5 m +NAP (voornamelijk in het noorden) tot 1,5 m –NAP 
(voornamelijk in het zuiden) 

Grondwatertrap of -stand Grotendeels V, III in zuiden en noorden 

Milieutechnische condities Zie figuur 10 

Aanwezige constructies (funderingen, 
kelders e.d.) 

Wegcunetten, funderingen bebouwing. 

Locatie en diepte van kabels/leidingen Zie figuur 11 

Tabel 5. Overzicht van de huidige situatie van het plangebied. 
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Figuur 10. Saneringsinformatie in en rond het plangebied. Paars: vervuild en/of voldoende gesaneerd; bruin: nader 
onderzoek uitvoeren; groen: nog te saneren. 
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Figuur 11. Kabels en leidingen in het plangebied. 

 

2.6 Toekomstige situatie 

Uit navraag bij de opdrachtgever is het volgende gebleken over de toekomstige situatie: 
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Aard Aanleg brug en ontsluitingsweg 

Omvang en diepte 10,8 ha, diepte max. 30 cm onder kabels en leidingen. Voor de aanleg en 
fundering van de weg wordt ontgraven tot 1 m –Mv. Funderingspalen onder 
nieuwe brug. 

Invloed op maaiveld en 
grondwater 

Geen 

Toekomstig gebruik Weg en brug 

Toekomstige gebruiker Weggebruikers 

Tabel 6. De toekomstige situatie. 
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3 Gespecificeerde archeologische 
verwachting 

Op basis van de tijdens het bureauonderzoek verzamelde gegevens is een gespecificeerde 

archeologische verwachting opgesteld. Deze geeft inzicht in de aard en de ouderdom (inclusief omvang 

en uiterlijke kenmerken), (diepte)ligging, en gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Aard en ouderdom 

Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een groot deel gerelateerd aan de 

fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Het meest markant zijn de verschillen 

tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds. 

Jager-verzamelaars 

In het paleolithicum en mesolithicum leefden de mensen voornamelijk van de jacht, visvangst en het 

verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager-verzamelaars trokken door het 

landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een ruimtelijke analyse blijkt dat hun 

kampementen in vrijwel alle gevallen waren gesitueerd op de overgang van nat naar droog. Nabij 

dergelijke gradiëntzones waren namelijk de meeste voedselbronnen voorhanden en was (drink)water 

bereikbaar. Het is onbekend of zulke gradiëntzones zich in het voormalige dekzandlandschap in het 

plangebied bevonden. Er bestaat een niet nader gespecificeerde archeologische verwachting voor 

vindplaatsen uit deze perioden. 

Vindplaatsen uit deze perioden kenmerken zich door de aanwezigheid van houtskool, aardewerk, 

vuursteen en/of natuursteen in de top van het dekzand. Ingegraven sporen worden onder de A-horizont 

van het dekzand verwacht. Het betreft huisplaatsen of nederzettingsterreinen met een oppervlakte 

tussen circa 200 en 1.000 m². 

Landbouwers 

Met de introductie van de landbouw (vanaf het neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt 

waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mensen. De eerste 

akkergronden werden aangelegd op de van nature vruchtbaarste gronden. Bovendien moesten de 

gronden goed ontwaterd zijn. 

Vanaf circa 4.400 voor Chr. verlegde de hoofdgeul van het Rijnsysteem zich naar de Oude Rijn. Hoger 

gelegen oeverwallen langs de rivier en bijvoorbeeld crevassegeulen waren hierbij geschikt voor 

bewoning. Het is onduidelijk in hoeverre deze oeverwallen zich reeds goed ontwikkeld hadden, terwijl 

op zijn minst het noordelijke deel van het plangebied deel lijkt te zijn geweest van de geul van de Rijn 

rond 2.750 voor Chr. Er bestaat een lage archeologische verwachting voor het neolithicum. 

In ieder geval vanaf de bronstijd lijken de oeverwallen van de Oude Rijn zich goed ontwikkeld te 

hebben en bestaat er een middelhoge-hoge archeologische verwachting voor oeverafzettingen tot en 

met de nieuwe tijd. Naar verwachting bestaat de bodemopbouw in het noordelijk deel van het 

plangebied uit oeverafzettingen. Voor lager gelegen komafzettingen bestaat een lage archeologische 

verwachting voor bewoningssporen. Afgaande op de geomorfologische kaart ligt het zuiden van het 

plangebied (grofweg ten zuiden van de Touwslagersweg - Leidekkersweg) in de rivierkomvlakte. 
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Vindplaatsen vanaf de ijzertijd kunnen een oppervlakte van 500 tot 2.000 m² hebben en worden 

gekenmerkt door de aanwezigheid van een donkere cultuurlaag met vondstmateriaal in een gerijpt 

oeverpakket. Het zal voornamelijk gaan om losse huisplaatsen/ boerderijen of een verzameling van 

enkele boerderijen/huisplaatsen bij elkaar. Binnen de vindplaatsen kan, naast aardewerk, ook 

hout(skool), natuursteen en metaal voorkomen. Mogelijk kunnen er ook sporen van agrarisch gebruik 

zoals greppelsystemen en sporen van percelering aanwezig zijn. 

Voor de Romeinse tijd bestaat naast een hoge verwachting voor nederzettingsresten (voornamelijk voor 

de zuidoever van de Rijn) ook een specifieke verwachting voor de aanwezigheid van de limesweg en 

daaraan gerelateerde structuren. Op basis van de gaande reconstructies liep deze weg centraal door 

het plangebied. Deze weg was ter hoogte van het plangebied waarschijnlijk aangelegd op een 

verhoogd platform op middelhoge oeverwallen van de Oude Rijn en was mogelijk gefundeerd met 

houten palen. De limesweg betreft doorgaans een circa 6 meter brede weg met aan één of beide zijden 

een bermgreppel. De aanwezigheid van de weg kenmerkt zich door de aanwezigheid van grindrijke 

niveaus waarin mogelijk ook kleine fragmenten bouwpuin zijn waar te nemen. De prospectiekenmerken 

van aan de limes gerelateerde vindplaatsen zijn op voorhand slecht aan te geven. Het kan gaan om 

nederzettingsterreinen met een herkenbare vondstlaag en een hoge dichtheid aan vondstmateriaal. Het 

kunnen echter ook ijlere of relatief kleine vindplaatstypen betreffen zoals wachtposten, grafvelden, 

heiligdommen, kades, etc. Met booronderzoek kunnen alleen vindplaatsen met een herkenbare 

cultuurlaag of een relatief hoge vondstdichtheid in kaart worden gebracht. 

Op basis van historische kaarten bestaat er een hoge archeologische verwachting voor bebouwing uit 

de nieuwe tijd langs de ontginningslinten aan beide zijden van de Oude Rijn. Waarschijnlijk was 

bebouwing ook reeds aanwezig in deze zone gedurende de late middeleeuwen (en mogelijk nog 

eerder) gesitueerd. Naast huizen bestaat er voor de nieuwe tijd een specifieke verwachting voor 

pannen- en steenbakkerijen. Ten slotte is in dezelfde zone als waardoorheen de limesweg heeft 

gelopen in de Romeinse tijd mogelijk nog een weg aanwezig die in ieder geval in de 17e eeuw hier 

gelopen heeft. Het is onbekend of deze weg bermsloten had en ook niet of ze verhard was of alleen 

een route vormde. Mogelijk zijn dan ook wegverhardingsmaterialen aanwezig (kiezels, steenslag, 

bouwpuin) of – in geval van een onverharde weg – karresporen. Op dit laatste valt niet te prospecteren 

met de gebruikelijke middelen. 

(Diepte)ligging 

Archeologische niveaus uit het paleolithicum-mesolithicum bevinden zich indien aanwezig in de top van 

het dekzand onder een pakket veen. Op basis van enkele boringen uit het DINO-loket (binnen het 

plangebied ligt de top van het dekzand rond 7 m –NAP (vanaf circa 5,8-6,4 m –mv). 

Geulafzettingen die (vermoedelijk in het neolithicum en eerder) in het plangebied zijn afgezet, bevinden 

zich waarschijnlijk onder oeverafzettingen. Plaatselijk kunnen er crevasse-afzettingen aanwezig zijn die 

deze sequentie doorbreken. 

De top van de oeverafzettingen kan zich direct onder het maaiveld bevinden. Mogelijk bevinden deze 

oeverafzettingen zich onder een recent ophogingspakket. Plaatselijk zijn er in het plangebied 

ophoogpakketten van maximaal 1 m dik aangetroffen. Elders zijn op basis van topografische kaarten en 

het AHN mogelijk minder dikke ophogingen aanwezig. 

Fysieke kwaliteit 
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Eventueel aanwezige archeologische resten uit het paleolithicum-mesolithicum in de top van het 

dekzand zullen mogelijk goed bewaard zijn gebleven, aangezien er afdekkende veenpakketten 

aanwezig zijn. Archeologisch onderzoek binnen de grenzen van het plangebied illustreert dat de top 

van de oeverafzettingen (en niveaus uit de Romeinse tijd) op zijn minst plaatselijk zijn vergraven 

gedurende de late 19e-begin 20e eeuw. Mogelijk hangt dit samen met kleiwinning. 

Verder hebben graafwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van relatief dichte bebouwing 

gedurende de laatste decennia, mogelijk de bodem in bepaalde mate verstoord. Op het moment is de 

exacte verstoringsgraad en –diepte verspreid over het plangebied onbekend. 
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4 Conclusies en advies 

4.1 Conclusie 

Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende 

uitspraken worden gedaan: 

 Rond 7 m diepte geldt voor het gehele plangebied een niet nader te specificeren verwachting voor 

goed bewaarde resten van tijdelijke kampementen uit het paleo- en mesolithicum, een niveau dat 

door de gegraven ingrepen niet wordt geraakt; 

 In het noordelijk deel van het plangebied – ten noorden van ruwweg de Touwslagersweg – 

Leidekkersweg – is sprake van een hoge verwachting op de aanwezigheid van resten van 

bewoning uit de periode vanaf de bronstijd. Onderzoek ter plaatse formuleert deze verwachting op 

40 tot 60 cm diepte; 

 Midden door het plangebied loopt een zone waar resten van de Limesweg uit de Romeinse Tijd 

kunnen worden verwacht en mogelijk resten of karresporen van een weg uit de 17e eeuw, direct 

vanaf maaiveld, dan wel direct onder de bouwvoor; 

 Langs de oevers van de Oude Rijn – het ontginningslint – bestaat een hoge verwachting op resten 

van bebouwing uit de periode Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd direct vanaf maaiveld, dan wel 

direct onder de bouwvoor; 

 De mogelijkheid bestaat dat deze resten (deels) zijn verstoord door recente (vanaf de 18e eeuw) 

ontwikkelingen langs de Oude Rijn en (vanaf medio 20e eeuw) in de rest van het plangebied. 

4.2 Advies 

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied (mogelijk) archeologische 

resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. 

Om de gespecificeerde verwachting aan te vullen en te verfijnen wordt een vervolgonderzoek 

geadviseerd in dat deel van het plangebied waar oeverafzettingen worden verwacht, ruwweg ten 

noorden van de Touwslagersweg – Leidekkersweg. Aanbevolen wordt een vervolgonderzoek in de vorm 

van een inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek tot iets onder 

de diepte van de diepste gegraven ingreep. Een dergelijk vervolgonderzoek heeft tot doel de opbouw 

van de ondergrond, de bodemopbouw en/of bodemverstoringen gedetailleerd in kaart te brengen. Aan 

de hand daarvan kan de in dit bureauonderzoek opgestelde archeologische verwachting worden 

getoetst en kunnen concrete gegevens worden verzameld over gaafheid en diepteligging van de 

verwachte archeologische resten. 

Daarnaast wordt in de zone waar de Limesweg – en mogelijk ook een 17e eeuwse weg – verwacht 

wordt een intensiever booronderzoek geadviseerd met als doel eventuele resten ervan te karteren. 

Wanneer bij de detaillering van de omvang en diepte van de ingrepen blijkt dat geplande verstoringen 

zich binnen de aldaar vastgestelde diepte van de verstoorde bodem afspelen, kan op deze locaties 

verder onderzoek achterwege blijven. 
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Ter plaatse van de funderingspalen ten behoeve van de aanleg van de nieuwe brug, wordt geen verder 

of extra onderzoek aanbevolen in verband met de diepere ingreep. De verstoring als gevolg van de 

funderingspalen is minimaal. 

 
Figuur 12. Advieskaart. 

In het overige deel van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen 

archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden 

onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 

aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 
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4.3 Tot slot 

Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Woerden, deze al 

dan niet over te nemen in de vorm van een (selectie)besluit. 
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1  

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING 

 

 

1.1 Algemeen 

 

In opdracht van gemeente Woerden is door Witteveen+Bos een milieuhygiënisch vooronderzoek 

(water)bodem uitgevoerd ter plaatse van de nieuw te realiseren ontsluiting over de Oude Rijn, tussen de 

Rembrandtlaan tot de Hollandbaan te Woerden.  

 

 

1.2 Aanleiding en doel 

 

De aanleiding tot het uitvoeren van een milieuhygiënisch vooronderzoek (water)bodem is het voornemen 

van de gemeente Woerden om het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van een 

verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan te Woerden (zie afbeelding 1.1). De verbinding 

loopt over het bedrijventerrein Barwoutswaarder en ontlast de route Rembrandtlaan - Boerendijk. Met de 

ontwikkeling wordt bijgedragen aan een robuuster verkeersnetwerk in Woerden-West en wordt een kans 

geboden voor de (toekomstige) herstructurering van het bedrijventerrein en binnenstedelijke ontwikkeling. 

 

In afbeelding 1.1 is een schematische weergave van het onderzoeksgebied weergegeven.  

 

 

Afbeelding 1.1 Onderzoekslocatie (afbeelding noord gericht) 
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Doel van het vooronderzoek is te bepalen of de locatie al dan niet verdacht is met betrekking tot het 

voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt bepaald of 

het uitvoeren van een verkennend (water)bodemonderzoek conform de NEN 5740 [lit. 1] en NEN 5720 [lit. 2] 

noodzakelijk is.  

 

Om dit doel te bereiken, wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding 

vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.  

 

De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en heeft 

betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten bodemkwaliteit en potentieel 

bodembedreigende activiteiten op de vooronderzoekslocatie.  

 

Het vooronderzoek (water)bodem is uitgevoerd conform de NEN 5725 [lit. 3] en de NEN 5717 [lit. 4].  

 

 

1.3 Kwaliteitsborging 

 

Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos dat gecertificeerd is conform ISO 

9001.  

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven en de onderzoeksvragen 

beantwoord. In hoofdstuk 3 worden de conclusies en aanbevelingen besproken.  
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2  

 

 

 

 

VOORONDERZOEK  

 

 

2.1 Algemeen 

 

Met een vooronderzoek wordt door archief- en dossieronderzoek informatie verzameld over het voormalig, 

huidig en toekomstig bodemgebruik, de bodemopbouw en geohydrologie. Dit vooronderzoek is met name 

gericht op het achterhalen van mogelijke bronnen van verontreiniging(en). Het vooronderzoek heeft zich 

specifiek gericht op de onderzoekslocatie met een zone tot 25 meter buiten de projectcontour van het 

onderzoeksgebied en is uitgevoerd conform de NEN 5725 [lit. 3] en NEN 5717 [lit. 4]. 

 

De norm voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN 5725 [lit. 1] onderscheidt 

zeven verschillende aanleidingen (A tot en met G). De specifieke aanleiding voor dit vooronderzoek betreft: 

- A: opstellen van hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek. 

 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende onderzoeksaspecten behorend bij aanleiding A uit de NEN 5725 

uitgewerkt. Een overzicht van de verplicht te raadplegen bronnen is opgenomen in tabel 2.1.  

 

 

Tabel 2.1 Onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 
 

Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek 

A B C D E F G 

1 locatiegegevens eigendomssituatie O O      

hoogteligging     √   

2 bodemopbouw en geohydrologie bodemopbouw √ √  √ √ √  

antropogene lagen in de bodem √ √ √ √ √ √ √ 

geohydrologie √ √      

3 verwachting ten aanzien van de 

bodemkwaliteit 

geval van ernstige 

bodemverontreiniging? 

√  √ √ √ √ √ 

kwaliteit op basis van Bkk √ O √ √ √ √ √ 

op basis van uitgevoerde 

bodemonderzoeken 

√ √ √ √ √  √ 

4  gebruik en beïnvloeding van de locatie, 

verdachte situatie, activiteiten, ongewoon 

voorval? 

voormalig √ O √ √ √  √ 

huidig √ √  √ √ √  

toekomst  √   O   

asbestverdacht? √  √ √ √ √ √ 

5 Terreinverkenning 

Toelichting: √ verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te 

  worden vermeld en gemotiveerd; 

  O optioneel onderzoeksaspect. 
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Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is in hoofdstuk 3 de onderzoekshypothese en -strategie 

opgesteld voor het uitvoeren van het verkennend (water)bodemonderzoek. 

 

 

2.2 Beschrijving onderzoekslocatie inclusief huidig en toekomstig gebruik 

 

In tabel 2.2 zijn de belangrijkste gegevens van het onderzoeksgebied weergegeven, inclusief informatie over 

het voormalig, huidig en toekomstig gebruik van de locatie. De ligging van de onderzoekslocatie is 

weergegeven in afbeelding 1.1. In bijlage I is het regionale overzicht opgenomen.  

 

De onderzoekslocatie bevindt zich ten westen van het centrum van Woerden. De verbinding loopt van de 

Rembrantlaan, ten noorden van de Oude Rijn, over het bedrijventerrein Barwoutswaarder ten zuiden van de 

Oude Rijn naar de Hollandbaan en de Molenvlietbaan. Een deel van De Oude Rijn is onderdeel van de 

onderzoekslocatie (zie afbeelding 1.1). Overige watergangen in het projectgebied zijn geen onderdeel van 

de onderzoekslocatie.  

 

De Oude Rijn ligt in stedelijk gebied en heeft als functie het bergen en afvoeren van water. De Oude Rijn 

heeft een lage stroomsnelheid. Sedimentatie is dan ook dominant ten opzichte van erosie.  

 

De onderzoekslocatie is nabij een waterwingebied gelegen en in een grondwaterbeschermingsgebied en 

100-jaarsaandachtsgebied gelegen.  

 

 

Tabel 2.2 Beschrijving en gegevens onderzoekslocatie  
 

gemeente 

ligging locatie 

 

kadastrale situatie 

 

 

 

 

 

 

 

coördinaten RD (middelpunt) 

oppervlakte onderzoekslocatiewaterschap 

gebruik locatie: 

- voormalig 

-  huidig 

-  toekomstig 

Woerden 

ten westen van centrum Woerden 

 

WDN01 D 2387, WDN01B 4861, WDN01 B 8317, WDN01 B 8484, WDN01 B 

9268, WDN01 C 3146, WDN01 C 3147, WDN01 D 403, WDN01 D 406, 

WDN01 D 407, WDN01 D 494, WDN01 D 777, WDN01 D 780, WDN01 D 

1068, WDN01 D 1484, WDN01 D 2392, WDN01 D 2458, WDN01 D 2459, 

WDN01 D 2506, WDN01 D 2600, WDN01 D3152, WDN01 D 3239, WDN01 D 

3264, WDN01 D 3443, WDN01 D 3448, WDN01 D3449, WDN01 D 3450, 

WDN01 D 3451, WDN01 D 3452, WDN01 D 3453, WDN01 D 3461, WDN01 

D 3521, WDN01 D 3580, WDN01 D 3741 

x = 119.091,75; y = 455.164,82  

circa 10,8 ha 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

 

landbouw, water, natuur en openbare ruimte  

industrie, water, natuur, openbare ruimte en provinciale weg  

industrie, water, natuur, openbare ruimte en provinciale weg 

 

 

2.3 Beschrijving voorgenomen (grondroerende)werkzaamheden 

 

Voor de geplande werkzaamheden voor de herinrichting van de openbare ruimte zijn graafwerkzaamheden 

voorzien tot de onderzijde van het kabel en leiding tracé op circa 1,5 m-mv. Daarbij is een aanleg van een 

nieuwe brug over de Oude Rijn voorzien. De voorgenomen ontgravingsdiepte voor het plaatsen van de brug 

is nog niet bekend.  
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2.4 Beschrijving historische informatie 

 

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de onderzoekslocatie zijn diverse historische topografische  

(militaire) kaarten geraadpleegd. In afbeelding 2.1 is een uitsnede van de historische kaarten weergegeven 

met daarop de locatie van de te plaatsen spoelen weergegeven (in rood omkaderd). 

 

 

Afbeelding 2.1 Topografische kaarten uit 1850 tot 2010 met daarop de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven (rood), 

afbeeldingen zijn noordelijk georiënteerd 
 

       
 

      
 
Bron: Topotijdreis.nl  

 

 

Op de topografische kaart van 1925 verschijnt in het uiterste noordwesten de eerste bebouwing ter plaatse 

van de onderzoekslocatie. Tussen 1950 en 1975 neemt de bebouwing in de omgeving van het plangebied 

verder toe en rond 1975 zijn grootschalige bouwrijp gemaakte en bebouwde terreinen te zien ten westen 

van het plangebied. Het grootste deel van het plangebied is dan echter nog wel agrarisch gebied. Eind 20e  

eeuw is het gehele plangebied ontwikkeld [lit. 10].  

 

 

2.5 Beschikbare informatie bodemkwaliteit 

 

Op 30 april 2021 is Bodemloket geraadpleegd. Bodemloket (www.bodemloket.nl) is een initiatief van de 

gezamenlijke bevoegde overheden in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb).  

1850 1900 

1976 2000 

http://www.bodemloket.nl/
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Deze bevoegde gezagen verzamelen gegevens over bodemonderzoeken en bodemsaneringen die (in het 

kader van de Wbb) worden uitgevoerd. 

 

Via de online GIS-applicatie (Bodematlas) van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) wordt inzicht 

gegeven in het historisch gebruik van de locatie wanneer dit in milieuhygiënisch opzicht van belang is, of op 

een locatie onderzoek heeft plaatsgevonden, of dit onderzoek aanleiding geeft tot vervolgstappen (nader 

onderzoek of bodemsanering) of dat een locatie wellicht al gesaneerd is. 

 

Bodemonderzoeken in het kader van de Wet bodembescherming worden binnen het onderzoeksgebied 

beheerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). Via het Bodemloket is de RUD benaderd om 

alle beschikbare bodemonderzoeken en relevante beschikkingen te verstrekken. Ten tijde van het opleveren 

van het concept rapport is deze informatie nog niet verstrekt. De informatie zal worden opgenomen in de 

definitieve versie van dit rapport. 

 

De onderzoekslocatie en de directe omgeving, zoals weergegeven in de Bodematlas van de ODRU en het 

Bodemloket (geraadpleegd op 30 april 2021), zijn in afbeelding 2.2 weergegeven. De rode lijn duidt (globaal) 

de contour van de onderzoekslocatie aan.  

 
 

Afbeelding 2.2 Bodemlocaties in en nabij de onderzoekslocatie (afbeelding is noordelijk georiënteerd) 
 

  
 

   

Bron: bodemlocaties via de Bodematlas van de ODRU en het Bodemloket (geraadpleegd april 2021) 
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Tabel 2.3 Overzicht beschikbare bodeminformatie en (voormalige) bodembedreigende activiteiten vanuit het 

 bodeminformatiesysteem (BIS) 
 

ID Locatie Locatie code 

BIS 

(Bedrijfs)-activiteit(en) Statusinformatie Beoordeling 

verontreiniging 

1 Leidsestraatweg 

132 

 

UT063200014 autoreparatiebedrijf,  

benzine-service-station, 

en een autowasserij 

starten sanering - 

2 Leidsestraatweg

-Blokhuisbrug 

 

UT063200207 - uitvoeren 

oriënterend 

onderzoek 

locatie is gesaneerd 

3 Leidsestraatweg 

235 en 235 A 

 

UT063200015 

 

UT063200319 

 

 

ophooglaag (niet 

gespecificeerd) 

uitvoeren 

aanvullend nader 

onderzoek 

 

voldoende 

gesaneerd 

IBC restverontrei-

niging onder 

verharding/-

isolatielaag 

4 Leidsestraatweg 

225 

 

UT063200012 benzine-service-station, 

dakpannenfabriek, 

autoreparatiebedrijf, en 

een 

afgewerkte olietank 

opstellen 

saneringsplan 

beschikking ernstig, 

geen spoed 

5 Barwoutswaard

er 32 

 

UT063200239 

 

- voldoende 

gesaneerd 

beschikking BUS 

saneringsevaluatie. 

Verontreiniging is 

volledig verwijderd 

en aangevuld met 

schone grond 

6 Barwoutswaard

er 5 (garage) 

UT063200188 demping (niet 

gespecificeerd), 

erfverharding met puin 

en/of bouw- en 

sloopafval, 

carrosseriefabriek,  

autoreparatiebedrijf, en 

autospuitbedrijf (geen 

plaatwerkerij) 

registratie 

restverontreiniging 

geregistreerde 

restverontreini- 

ging na sanering  

7 Barwoutswaard

er 5a 

UT063200057 benzine-service-station voldoende 

gesaneerd 

verontreiniging in 

de bovengrond is 

volledig verwijderd. 

In de ondergrond is 

een stabiele rest-

verontreiniging 

aanwezig  

8 Barwoutswaard

er 3 L 

UT063200267 - uitvoeren nader 

onderzoek 

- 

9 Barwoutswaard

er 7 

UT063200064 metaalconstructiebedrijf 

en een 

aardewerk-

/keramiekfabriek 

 

voldoende 

gesaneerd 

verontreiniging in 

de bovengrond is 

volledig verwijderd. 

In de ondergrond is 

een stabiele 

restverontreiniging 

aanwezig 

10 Kuipersweg 9 UT063200221 

 

- uitvoeren nader 

onderzoek 

registratie 

restverontreiniging 

 

 

geregistreerde 

restverontreiniging 

na sanering 
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ID Locatie Locatie code 

BIS 

(Bedrijfs)-activiteit(en) Statusinformatie Beoordeling 

verontreiniging 

11 Kuipersweg UT063200364 - - - 

12 Kuipersweg 39-

41 

UT063200264 betonfabriek 

autoverhuurbedrijf 

groepsvervoer- en 

touringcarbedrijf 

uitvoeren nader 

onderzoek 

- 

13 Stadserf 

industrieterrein 

Barwoutswaard

er 

UT063200185 - voldoende 

gesaneerd 

- 

14 Touwslagerswe

g 

20/Pijpenmaker

sweg 4 

UT063200335 - uitvoeren nader 

onderzoek 

- 

15 Leidekkersweg 

2-24 en 26-54 

UT063200040 demping (niet 

gespecificeerd) 

- geregistreerde 

restverontreini- 

ging na sanering 

16 Leidsestraat 229 - - - - 

17 Hollandbaan 14 UT063200258 - uitvoeren nader 

onderzoek 

- 

18 Hoge Rijndijk UT063200277 stalen buizenfabriek 

metaalmeubelfabriek 

metaalconstructiebedrijf 

timmerfabriek 

houtmeubelfabriek  

burgerlijk- en 

utiliteitsbouwbedrijf 

baksteenfabriek 

petroleum- of 

kerosinetank 

(ondergronds) 

uitvoeren nader 

onderzoek 

- 

19 Transformator-

huisje 

Molenvlietbaan 

- transformatorgebouw - - 

20 Barwoutswaard

er 13 

- opslag van ijzeroxide - - 

21 Kuipersweg 11 - verfopslag, een spuiterij 

en metaalbewerking 

- - 

22 Molenvlietbaan 

8a 

- olievat - - 

23 Kuipersweg 5 - twee ondergrondse 

brandstoftanks 

- - 

PFAS 

Binnen het onderzoeksgebied vinden voor zover bekend geen activiteiten plaats waarin PFAS wordt 

geproduceerd. Mogelijk worden lokaal wel producten gebruikt waarin PFAS zit verwerkt, maar de kans dat 

PFAS daarbij vrijkomt in het milieu is nihil.  

Binnen het onderzoeksgebied is een viertal locaties aanwezig waar een brand of andere calamiteit heeft 

plaatsgevonden. Er kan niet worden uitgesloten dat hierbij gebruik is gemaakt van (PFAS-houdend) 

blusschuim.  
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Het gaat om de volgende locaties: 

- ID 3 (Leidsestraatweg 235);

- ID 9 (Barwoutswaarder 7);

- ID 10 (Kuipersweg 9);

- ID 22 (Kuipersweg 5).

Deze locaties worden als verdacht beschouwd op het voorkomen van verhoogde gehalten aan PFAS. 

2.5.1 Eerder uitgevoerd onderzoek 

ID 1 Leidsestraatweg 132 

Op deze locatie bevindt zich sinds 1937 een Esso tankstation. Uit voorgaand bodemonderzoek blijkt dat de 

grond en het grondwater sterk verontreinigd zijn met minerale olie, aromaten (BTEXN) en MTBE als gevolg 

van een lekkage. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet 

bodembescherming. Door het bevoegd gezag is in 2011 beschikt op de ernst en spoedeisendheid. In de 

beschikking is vastgelegd er sprake is van een verspreidingsrisico in verband met de aanwezigheid van een 

drinkwaterwingebied.  

Op de locatie heeft in het verleden een in situ bodemsanering plaats gevonden. Na het stopzetten van de 

sanering in 1996 is een verontreiniging met minerale olieproducten achtergebleven in de bron. Later is 

gebleken dat de pluim zich heeft verspreidt tot binnen het drinkwaterwingebied. In 2005 een interceptiebron 

geplaatst als tijdelijke beheersmaatregel. In 2016 in een saneringsplan opgesteld heeft bevoegd gezag 

ingestemd met het huidige beheersysteem. In 2019 kon de interceptiebron verwijderd worden en in 2020 

heeft het bevoegd gezag ingestemd met het monitoringsplan.  

In 2021 is de laatste grondwatermonitoring uitgevoerd waaruit blijkt dat de verontreiniging met minerale 

olie en aromaten (BTEXN) zich beperkt tot het brongebied van de verontreiniging. In het pluimgebied 

worden nauwelijks nog verhoogde concentraties aangetroffen. 

Er is nog steeds sprake van een sterke verontreiniging in zowel de deklaag (2-6 m-mv) als het eerste 

watervoerende pakket (6-20 m-mv). De sterke bodemverontreiniging in de grond is aanwezig over een 

oppervlakte van circa 1.800 m2. De sterke verontreiniging is tot een diepte van circa 6 meter beneden 

maaiveld gemeten. Het totaal volume wordt geschat op 7.200 m3 sterk verontreinigde grond [lit. 11, 12 en 

13].  

ID 2 Leidsestraatweg-Blokhuisbrug 

Op deze locatie heeft in 1994 een nader bodemonderzoek en aansluitend een sanering plaatsgevonden. In 

hetzelfde jaar heeft het bevoegd gezag ingestemd met de sanering. Er zijn geen verdachte activiteiten 

bekend op het perceel. De onderzoeken zijn niet ingezien. Gezien het jaartal van onderzoek en het feit dat er 

geen (rest)verontreiniging is geregistreerd wordt deze locatie niet relevant geacht.  

ID 3 Leidsestraatweg 235 en 235 A 

Op deze locatie zijn in 1988, 1989 en 2011 verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. In 2011 is een 

sanering uitgevoerd. Op de locatie is in het verleden een ophooglaag aangebracht van circa 1,1 meter dikte. 

De ophooglaag bestaat uit puin dat verontreinigd is met verschillende zware metalen en PAK. De status van 

de locatie is voldoende gesaneerd. Circa 50 m3 verontreinigd grond is herschikt onder de bebouwing 

(nieuwbouw). De overige verontreinigde grond is afgevoerd en aangevuld met schoon zand.  

In het grondwater is een sterk verhoogde concentratie aan PAK gemeten. Daarnaast zijn licht verhoogde 

concentraties benzeen, xylenen en tetrachlooretheen gemeten. Het bevoegd gezag heeft in 2011 ingestemd 

met de BUS saneringsevaluatie [lit. 14 en lit. 15].  
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Daarnaast heeft in 2011 een brand plaatsgevonden waarbij het bedrijfspand is afgebrand. Hierbij is mogelijk 

gebruik gemaakt van AFFF-type blusschuim. Dit type blusschuim bevat PFAS. waardoor de locatie verdacht is 

op het voorkomen van PFAS. 

ID 4 Leidsestraatweg 225  

Op deze locatie hebben verschillende verdachte activiteiten plaatsgevonden: benzine-service-station, 

dakpannenfabriek, autoreparatiebedrijf en een afgewerkte olietank. In 2001 is een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de verhuur van de locatie. Zintuigelijk zijn bijmengingen met 

baksteen en puin waargenomen in zowel de boven- als de ondergrond.  

Minerale olie overschrijdt de interventiewaarde in de ondergrond. In de bovengrond zijn maximaal licht 

verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater is minerale olie maximaal matig verhoogd gemeten.  

In 2017 is een nader onderzoek uitgevoerd waarbij is vastgesteld dat circa 150 m3 sterk verontreinigde 

grond aanwezig is in de bodemlaag 0,6 - 1,5 m-mv. In het grondwater zijn licht tot matig verhoogde 

concentraties minerale olie gemeten. De verontreiniging is ontstaan door een lekkende olietank [lit. 16 en 

17].  

ID 5 Barwoutswaarder 32 

Op deze locatie heeft in 2006 een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. Uit de resultaten blijkt dat 

aan de noordzijde van de woning in de puinhoudende toplaag een sterk verhoogd gehalte aan lood is 

gemeten. De omvang van de verontreiniging is ingeschat op circa 20 m3, waarbij de verontreiniging alleen in 

de bovengrond is aangetoond. De verontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd. Tijdens de sanering is 

ook een spot minerale olie gesaneerd. Ter plaatse van de putwanden en de putbodem is maximaal een 

matig verhoogd gehalte aan lood en een licht verhoogd gehalte minerale olie gemeten.  

Het bevoegd gezag heeft in 2007 ingestemd met de saneringsevaluatie [lit. 18 en lit. 19].  

ID 6 Barwoutswaarder 5 Garage  

In 2003 heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden en in 2005 een naderonderzoek ten behoeve van 

de kadastrale overdracht van de percelen. In 2007 en 2010 heeft een sanering plaatsgevonden ter plaatse 

van twee gedempte sloten. Onder de aanwezige puinverharding van de gedempte sloot aan de noordzijde 

van het perceel zijn sterk verhoogde gehalten aan PAK en asbest gemeten.  

Bij de gedempte sloot aan de zuidzijde van het terrein is asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen tussen 

het puin. Tevens is de eerste grondlaag sterk verontreinigd met PAK en matig verontreinigd met minerale 

olie.  

Het oppervlak van de twee gedempte sloten is in totaal 490 m2. Dit oppervlak is geheel voorzien van een 

elementenverharding. De ontgraving heeft plaatsgevonden in het kabel en leiding tracé over een 

oppervlakte van 35 m2 aan de noordelijke grens van het perceel, het kabel en leiding tracé is aangevuld met 

schoon zand. 

Op het overige terrein zijn in zowel de boven- als de ondergrond koper en PAK licht verhoogd gemeten. 

In het grondwater is een licht verhoogd gehalte minerale olie en xylenen gemeten [lit. 20, 21 22].  

ID 7 Barwoutswaarder 5a 

In 2010 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de aanvraag voor een 

bouwvergunning. Op het terrein is een werkplaats, installatiebedrijf en loodgietersbedrijf geregistreerd. Ook 

is een slootdemping bekend op het perceel. Deze demping is niet onderzocht.  

De onderzoekslocatie is verhard met een puinverhardingslaag van circa 1 meter. De puinlaag is niet 

onderzocht. In zowel de boven- als ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater 

zijn barium en molybdeen verhoogd gemeten. Barium komt vermoedelijk van nature verhoogd voor [lit. 23]. 

ID 8 Barwoutswaarder 3 L 

Op de locatie zijn geen verdachte activiteiten bekend. In 2003 is een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd. Dit onderzoek is niet ingezien.  
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ID 9 Barwoutswaarder 7 

Op de locatie zijn in 1994 11 ondergrondse olietanks op 6 verschillende locaties gesaneerd en verwijderd. 

Op verschillende plaatsen zijn in de grond sterk verhoogde gehalten aan minerale olie gemeten. Daarnaast 

zijn maximaal licht verhoogde gehalten aan vluchtige aromaten gemeten. In het grondwater is een sterk 

verhoogd gehalte aan benzeen gemeten.  

 

Het saneringsdoel om terug te saneren tot rond de voormalige streefwaarde is niet gehaald. Uit het 

bemonsteren van de putwanden is gebleken dat ter plaatse van de perceelsgrens en onder het nabij gelegen 

fietspad nog steeds sterk verhoogde gehalten aan met minerale olie aanwezig zijn. Asbest blijkt analytisch 

niet in aantoonbare concentraties aanwezig. 

De achtergebleven restverontreiniging is voor zover mogelijk terug gesaneerd tot maximaal de streefwaarde. 

In het kabel en leiding tracé is circa 4 m3 sterk verontreinigde grond achtergebleven. In de overige 

putwanden is de saneringsdoelstelling behaald. In het grondwater is in een enkel monster een licht 

verhoogd gehalte aan naftaleen gemeten [lit. 24, 25, 26 en 27]. 

 

 

Afbeelding 2.3 Uitsnede van monsterpuntenkaart met overzicht van de locatie van de restverontreiniging 

 

 
 

Bron: Krachtwerktuigen, 1996 [lit. 26] 

 

 

ID 10 Kuipersweg 9 

Het terrein was in het verleden onderdeel van een betonfabriek, dakpannenfabriek en een 

mengvoederfabriek. Ook hebben meerdere ondergrondse brandstoftanks op het terrein gestaan. In 1996 

heeft een sanering plaatsgevonden. Ter plaatse van 6 ondergrondse tanks is een verontreiniging met 

minerale olie aanwezig. In het grondwater zijn sterk verhoogde concentraties aan benzeen gemeten.  

 

In totaal is 380 m3 verontreinigde grond en 150 m3 verontreinigd grondwater gesaneerd en afgevoerd. Bij de 

sanering is de bovengrond puin en asbest verdacht materiaal waargenomen. Analytisch is asbest niet in 

aantoonbare concentraties gemeten.  

 

Uit de controle monsters van de putwanden blijken twee restverontreinigingen achter te zijn gebleven met 

sterk verhoogde gehalten minerale olie ter plaatse van deellocatie 4 en 6. Beide locaties zijn afgeschermd 

met een foliewand.  

 

In 2005 heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden waarbij in de boven- en ondergrond licht 

verhoogde gehalte lood, PAK en/of minerale olie zijn gemeten. In het grondwater is een lichte verhoging 

zink gemeten. De restverontreiniging met sterk verhoogde gehalte minerale olie zijn bevestigd en zijn niet 

afgeperkt [lit. 28 en 29].  
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Op het terrein heeft een brand plaatsgevonden. In het pand waren enkele eindproducten en hulpstoffen 

voor de productie van diergeneesmiddelen opgeslagen. Mogelijk is bij het blussen van de brand PFAS 

houdend blusschuim gebruikt.  

Afbeelding 2.4 Uitsnede overzicht saneringslocaties 

Bron: Krachtwerktuigen, 1996 [lit. 28] 

ID 11 Kuipersweg 

In 2014 is een verificatie onderzoek uitgevoerd naar de twee restverontreinigingen op het terrein ten 

behoeve van rioleringswerkzaamheden. Twee bekende restverontreinigingen zijn gesaneerd, namelijk: 

- locatie Barwoutswaarder 17 te Woerden (locatiecode UT063200075);

- locatie Barwoutswaarder 7 (inclusief huidige Kuipersweg 7-9, locatiecode UT063200064).

Tijdens fase 1 is ten noordwesten van de Barwoutswaarder 17, in totaal 30,5 ton aan met minerale 

verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Na uitkeuring is nog sprake van een restverontreiniging in de 

westelijke sleufrand (PWl en PW3). Na afloop is signaleringsdoek aangebracht langs de beide wanden. De 

oostelijke sleufrand (PW2) en de putbodem (PB) zijn niet verontreinigd met minerale olie. De sleuf is 

aangevuld met schoon zand. 

Tijdens fase 2 is ter hoogte van Kuipersweg 7, 31,5 ton aan met minerale olie verontreinigde grond 

afgevoerd. Na uitkeuring is nog sprake van een restverontreiniging in zowel de westelijke sleufrand (wand A) 

als de oostelijke sleufrand (wand B). Ook de putbodem (PB) is nog licht verontreinigd met minerale olie. Na 

afloop is signaleringsdoek aangebracht op de bodem en langs de beide wanden. De sleuf is aangevuld met 

schoon zand. 

In 2015 heeft bevoegd gezag ingestemd met de sanering [lit. 30, 31 en 32]. 

ID 12 Kuipersweg 39 - 41 

Op de locatie zijn verschillende ondergrondse olietanks voor opslag van diesel aanwezig en een 

olie/waterscheider. Ter plaatse van de afleverzuil is een vloeistof dichte vloer aanwezig (stelconplaten met 

daaronder een vloeistofdichte folie).  

In 1998 is een inventariserend bodemonderzoek uitgevoerd. Ter plaatse van een van de vulpunten van een 

ondergrondse olietank is een sterk verhoogd gehalte minerale olie in de bovengrond gemeten. 
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Ook is een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten. In de ondergrond en het grondwater zijn maximaal 

licht verhoogde gehalten aan minerale olie gemeten.  

 

Op het voorterrein en ter plaatse van de olieafscheider zijn in de bovengrond maximaal licht verhoogde 

gehalten aan xylenen, minerale olie en PAK gemeten. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalte xylenen 

en minerale olie gemeten.  

 

In het grondwater zijn chroom, zink, xylenen, minerale olie en naftaleen licht verhoogd gemeten.  

De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op een beperkt analysepakket.  

 

In 2005 en 2006 zijn twee nader bodemonderzoeken uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat circa 15 m3 

grondwater sterk verontreinigd is met minerale olie. In de bodemlaag 1,0 tot 2,0 m-mv is circa 9 m3 sterk 

met minerale olie verontreinigde grond aanwezig. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de 

verontreiniging voor 1987 is ontstaan en daarmee geen sprake in van een ‘nieuw geval van de 

bodemverontreiniging’ [lit. 33, 34 en 35].  

 

 

Afbeelding 2.5 Uitsnede van monsterpuntenkaart met overzicht van de locatie van de interventiewaarde overschrijding 

 
Bron: Grondslag 2006 [lit. 35] 

 

 

ID 13 Stadserf industrieterrein Barwoutswaarder 

Op de locatie zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Het terrein is sinds 1990 in gebruik als 

stadserf. Er vinden verschillende (verdachte) activiteiten plaats zoals; zoutopslag, opslag van divers 

materialen en materieel (ongespecificeerd), indikking van rioolslib en opslag van vuilcontainers. 

 

In 1989 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waarbij in de laag 0,1 tot 0,2 m-mv 

hoogovenslakken zijn waargenomen.  

 

In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten. In de overige monsters zijn geen 

verhoogde gehalten gemeten voor de geanalyseerde parameters. Arseen, kwik, chroom en lood zijn licht 

verhoogd gemeten in het grondwater.  

 

Ter plaatse van een voormalig zoutopslag op het Stadserf is in 1992 een verkennende onderzoek uitgevoerd 

waarbij de geanalyseerde monsters zijn bemonsterd op een beperkt analysepakket.  

Uit het onderzoek uit 1992 blijkt dat in de grond verhoogde gehalten aan chloride aanwezig zijn. In het 

grondwater zijn geen verhoogde gehalten gemeten aan de geanalyseerde parameters.  

 

In 1993 is een referentieonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat in de grond minerale olie licht verhoogd 

voorkomt. Onduidelijk is of dit de boven- of ondergrond betreft. In het grondwater zijn tolueen en xylenen 

licht verhoogd gemeten [lit. 36, 37 en 38].  
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ID 14 Touwslagersweg 20/Pijpenmakersweg 4 

Op deze locatie zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd in het verleden, waaronder ook een 

sanering. Op het terrein zijn in de boven- en ondergrond sterk verhoogde gehalten aan barium gemeten. Bij 

de zoutopslag is in het grondwater, ook na een herbemonstering, een sterk verhoogd gehalte aan barium 

gemeten. Verder zijn in de boven- en ondergrond licht tot matig verhoogde gehalten aan lood, zink, kobalt, 

PAK en minerale olie en PCB gemeten. In het grondwater zijn nikkel, barium, chloride, cyanide, benzeen en 

xylenen licht verhoogd gemeten.  

 

De verhoogde gehalten worden in het onderzoek gerelateerd aan de aanwezigheid van bodemvreemd 

materiaal (sintels) in de bodemlaag tot 0,7 m-mv. Het verhoogde gehalte aan barium is naar verwachting van 

natuurlijke herkomst. 

 

Bij de sanering is over een oppervlakte van 2.400m2 een afdeklaag met stelconplaten aangebracht. In 2014 

heeft het bevoegd gezag ingestemd met de saneringsevaluatie [lit. 39, 40 en 41]. De verontreiniging met 

barium is voor zover bekend nog aanwezig onder de afdeklaag.  

 

ID 15 Leidekkersweg 2-24 en 26-54 

Op het terrein is een mengvoederbedrijf gevestigd en is een voormalige demping bekend. Deze demping is 

in 2001 gesaneerd. 

 

In 2007 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met voorgenomen nieuwbouw. In het 

opgeboorde materiaal zijn lokaal puinbijmengingen waargenomen. In de geanalyseerde grondmonsters is 

uitsluitend een licht verhoogd gehalte aan nikkel gemeten. In het grondwater zijn geen verhoogde 

concentraties gemeten. 

 

In 2020 is opnieuw verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met voorgenomen nieuwbouw. In 

de bodemlaag 0,0 -0,5 m-mv is minerale olie, PCB en PAK licht verhoogd gemeten. In de bodemlaag 0,5 - 

2,0 m-mv zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater is barium licht verhoogd gemeten [lit. 

42 en 43].   

 

ID 16 Leidsestraat 229 

Het verkennende bodemonderzoek uit 2014 is uitgevoerd in het kader van een voorgenomen wijziging van 

het bestemmingsplan (van detailhandel naar wonen). Over het gehele terrein zijn zintuiglijke bijmengingen 

met puin en baksteen waargenomen, met name in de bodemlaag 0,5 tot 1,5 m-mv.  

 

In zowel de boven- als de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en minerale 

olie gemeten. In het grondwater is barium licht verhoogd gemeten. De verhoogde concentratie aan barium 

wordt in het onderzoek gerelateerd aan een natuurlijke oorsprong [lit. 44].  

 

ID 17 Hollandbaan 14 

Op deze locatie zijn geen verdachte activiteiten en geen bodemonderzoeken bekend. 

 

ID 18 Hoge Rijndijk 8-13 

Op de locatie is een fabriek van stalenbuismeubelen gevestigd. Er is een spuiterij aanwezig en er is ontvet 

met trichloor (trichloor-ontvettingsbad). Ter hoogte van de spuiterij is in 2000 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd waarbij in zowel de boven- als ondergrond EOX, lood, zink en nikkel licht 

verhoogd zijn gemeten. In het grondwater is een sterk verhoogd gehalte VOCL gemeten en licht verhoogde 

concentraties arseen, chroom, zink, nikkel, benzeen en xyleen. In 2013 is een nader onderzoek uitgevoerd en 

is vastgesteld dat de verontreiniging in het grondwater een omvang heeft van circa 1.400 á 1.600 m³.  

 

In 2020 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van een bestemmingsplan wijziging, 

waarbij een matig tot sterk verhoogd gehalte zware metalen en PAK zijn gemeten. Zink, PAK en PCB 

overschrijden de interventiewaarde. De verontreiniging is niet afgeperkt. In het grondwater is barium matig 

verhoogd gemeten en PAK, naftaleen en VOCl zijn licht verhoogd gemeten [lit. 45 en 46].  
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De spuiterijlocatie bevindt zich aan de noord- oostzijde van het perceel op circa 40 meter afstand van de 

onderzoekslocatie. Op basis van deze afstand wordt niet aannemelijk geacht dat de mogelijke 

verontreiniging van invloed is op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie. 

 

ID 19  Transformatorhuisje Molenvlietbaan 

In 1995 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de geplande realisatie van een 

transformatorhuisje. Zintuiglijk is een sterkte oliegeur en zijn olievlekken op het grondwater waargenomen.  

 

In de bovengrond (0,0 - 0,6 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan minerale olie en EOX gemeten. In de 

ondergrond (0,4- 2,0 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten aan kwik, minerale olie en EOX gemeten. In het 

grondwater is een overschrijding van de interventiewaarde aan minerale olie gemeten. EOX en kwik zijn licht 

verhoogd gemeten.  

 

In 1996 is een afperkend onderzoek uitgevoerd naar de verontreiniging in het grondwater. Hieruit is 

gebleken dat de sterke verontreiniging met minerale olie een omvang heeft van circa 5 m3. Om de 

verontreinigingskern is circa 73 m3 licht verontreinigde grond met minerale olie, kwik en EOX. De licht 

verhoogde gehalten zijn gemeten in de bodemlaag 0,5 tot 2,3 m-mv. De verontreiniging is zowel horizontaal 

als verticaal voldoende afgeperkt. De verontreiniging wordt gerelateerd aan mogelijk verontreinigd 

dempingsmateriaal dat in het verleden in gebruikt voor het dempen van een watergang. Het is onbekend of 

de locatie is gesaneerd [lit. 47 en 48].  

 

ID 20  Barwoutswaarder 13 

In 1999 is een verkennend bodemonderzoek en een nader bodemonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van 

het beëindigen van een huurovereenkomst. Op het terrein heeft opslag van ijzeroxide oplossing 

plaatsgevonden in afgesloten vaten.  

 

In de bodemlaag tot 0,5 m-mv is een lokaal een puinlaag waargenomen. In de laag 0,5 tot 2,0 zijn 

puinbijmengingen waargenomen. In de bovengrond tot 0,5 m-mv zijn PAK en minerale olie licht verhoogd 

gemeten. In de ondergrond is ter plaatse van de puinbijmengingen een licht verhoogd gehalte minerale olie 

gemeten. In het grondwater is arseen licht verhoogd gemeten. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat 

de gemeten verhoogde gehalten niet te relateren zijn aan het (voormalige) activiteiten op de locatie [lit. 49 

en 50]. De verontreinigingslocatie bevindt zich buiten de invloedssfeer van de onderzoekslocatie op circa 50 

m afstand.  

 

ID 21  Kuipersweg 11 

In verband met een aanvraag van een Wm-vergunning is in 2005 een nulonderzoek uitgevoerd op de 

locatie. Op de locatie heeft verfopslag, een spuiterij en metaalbewerking plaatsgevonden. In de bodemlaag 

0,5 -1,0 m-mv is een sterk verhoogd gehalte aan zink gemeten. Verder zijn maximaal licht verhoogde 

gehalten PAK, minerale olie, zink en koper gemeten. De verhoogde gehalten worden gerelateerd aan het 

gebruik van zink- en koperhoudende verf, de aanwezigheid van puin en/of een oude gedempte put [lit. 51].  

 

ID 22 Molenvlietbaan 8a 

In 2007 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met bedrijfsuitbreiding waar een Wm-

vergunning voor nodig is.  

 

In de bodemlaag 0,9 tot 1,5 m-mv is puin waargenomen. In zowel de geanalyseerde grond- als 

grondwatermonsters zijn geen verhoogde gehalten gemeten voor de geanalyseerde parameters.  

Ter plaatse van een olievat is onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of mogelijk een verontreiniging is 

ontstaan. In de geanalyseerde bodemlaag 0,0-0,6 m-mv en in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten 

gemeten [lit. 52]. 

 

ID 23  Kuipersweg 5 

De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek uit 2014, is de voorgenomen nieuwbouw op locatie. In 

het verleden zijn twee ondergrondse brandstoftanks aanwezig geweest. Deze tanks zijn in 1994 gesaneerd. 

Hierbij zijn geen verontreinigingen in grond en grondwater aangetoond. Op het terrein is in 2014 een pand 

uitgebrand.  
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In het pand waren enkele eindproducten en hulpstoffen voor de productie van diergeneesmiddelen 

opgeslagen. Mogelijk is bij het blussen van de brand PFAS houdend blusschuim gebruikt.  

Uit het bodemonderzoek is gebleken dat de puinhoudende bovengrond direct onder de 

verhardingsconstructie is licht verontreinigd met kobalt, lood en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd 

met nikkel. Het grondwater is lokaal licht verontreinigd met barium, molybdeen en minerale olie [lit. 53]. De 

verontreinigingslocatie bevindt zich buiten de invloedssfeer van de onderzoekslocatie op circa 50 meter 

afstand.  

Waterbodemonderzoek 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft laten weten dat in de afgelopen 15 jaar geen 

baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de Oude Rijn in Woerden. Onderhoudswerkzaamheden worden 

hier slechts eens per 25 jaar uitgevoerd. De beschikbare waterbodemkwaliteitsgegevens zijn verouderd, niet 

meer rechtsgeldig en worden daarom niet relevant geacht.  

In de Oude Rijn is sprake van beïnvloeding van de milieuhygiënische waterbodemkwaliteit door 

recreatievaart en mogelijk ook door asbestverdachte of creosoot houdende beschoeiingen. 

Langs van de oevers van de Oude Rijn zijn twee bodemlocaties gelegen waar sprake is van sterk 

verontreinigde grond: 

- Leidsestraatweg 235 en 235A: een restverontreiniging met sterk verhoogde gehalten aan zware metalen

en PAK in de grond. De omvang is circa 50 m3;

- Leidsestraatweg 225: een verontreiniging met minerale olie in de ondergrond van ca. 150 m3 in de

bodemlaag 0,6 - 1,5 m-mv.

Er kan niet worden uitgesloten dat de kwaliteit van de waterbodem negatief is beïnvloedt door de 

aangrenzende bodemverontreiniging op de landbodem.  

Overige watergangen in het projectgebied zijn geen onderdeel van de projectscope, en zijn buiten 

beschouwing gelaten.  

Tabel 2.4 Overzicht bodemlocaties 

Locatie Afstand tot 

onderzoeks-

locatie 

Zintuigelijke 

bijmengingen 

Gemeten 

verhoogde 

gehalten 

Conclusie 

1 Leidsestraatweg 

132 

binnen 

onderzoeks-

locatie 

- grond: minerale 

olie en 

aromaten > I 

grondwater: 

minerale olie en 

aromaten > I 

Ernstige verontreiniging tot 20 

m-mv in zowel grond als

grondwater. Totaal volume

sterk verontreinigde grond is

7.200 m3 

2 Leidsestraatweg-

Blokhuisbrug 

binnen 

onderzoeks-

locatie 

- - geen onderzoek bekend 

3 Leidsestraatweg 

235 en 235A 

binnen 

onderzoeks-

locatie 

ophooglaag 

1,1 m 

ondergrond: 

zware metalen 

en PAK > I 

grondwater: 

PAK > I 

benzeen, 

xylenen en /of 

tetrachloorethe

en > AW 

IBC restverontreiniging met 

zware metalen en PAK onder 

verharding/isolatielaag 

PFAS verdacht 
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Locatie Afstand tot 

onderzoeks-

locatie 

Zintuigelijke 

bijmengingen 

Gemeten 

verhoogde 

gehalten 

Conclusie 

4 Leidsestraatweg 

225 

binnen 

onderzoeks-

locatie 

baksteen en 

puin 

bovengrond: 

lood, zink, PAK, 

minerale olie > 

AW 

ondergrond: 

minerale olie > I 

grondwater: 

minerale olie > 

AW 

verontreiniging met minerale 

olie in ondergrond van ca. 150 

m3  

5 

Barwoutswaarder 

32 

binnen 

onderzoeks-

locatie 

puin 

verhardingslaag 

grond: minerale 

olie en lood > 

AW 

grondwater: 

geen 

verhoogde 

concentraties 

verontreiniging met lood is 

verwijderd en aangevuld met 

schone grond. Maximaal matig 

verhoogde gehalten 

6 Barwoutswaarder 

5 Garage 

binnen 

onderzoeks-

locatie 

puin 

verhardingslaag 

grond: PAK, 

minerale olie 

asbest > I 

koper, minerale 

olie > AW 

grondwater: 

minerale olie en 

xylenen > AW 

restverontreiniging onder 

elementenverharding van ca. 

490 m2 

asbest verdacht 

7 Barwoutswaarder 

5a 

binnen 

onderzoeksloca

tie 

puin 

verhardingslaag 

grond: geen 

verhoogde 

gehalten 

grondwater: 

barium en 

molybdeen > 

AW 

- 

8 Barwoutswaarder 

3 L 

binnen 

onderzoeksloca

tie 

- - - 

9 Barwoutswaarder 

7 

grenzend aan 

onderzoeksloca

tie > 25 m 

- grond: minerale 

olie > I 

vluchtige 

aromaten > AW 

grondwater: 

minerale olie en 

vluchtige 

aromaten > AW 

sterke verontreiniging in de 

bovengrond met minerale olie 

is volledig verwijderd. In de 

ondergrond is een stabiele 

restverontreiniging met 

minerale olie aanwezig. 

PFAS verdacht 

10 Kuipersweg 9 grenzend aan 

onderzoeksloca

tie > 25 m 

puin en asbest boven- en 

ondergrond: 

minerale olie > I 

lood, PAK en/of 

minerale > AW 

grondwater: 

minerale olie > I 

zink > AW 

geregistreerde 

restverontreiniging 

minerale olie > I na sanering 

PFAS verdacht 
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Locatie Afstand tot 

onderzoeks-

locatie 

Zintuigelijke 

bijmengingen 

Gemeten 

verhoogde 

gehalten 

Conclusie 

11 Kuipersweg binnen 

onderzoeks-

locatie 

- grond: minerale 

olie > I 

restverontreiniging minerale 

olie > I 

12 Kuipersweg 39-41 binnen 

onderzoeks-

locatie 

- grond: 9 m3 

minerale olie > I 

xylenen, 

minerale olie en 

PAK > AW 

grondwater: 15 

m3 minerale olie 

> I

chroom, zink, 

xylenen > AW 

sterke verontreiniging met 

minerale olie in grond en 

grondwater  

13 Stadserf 

industrieterrein 

Barwoutswaarder 

binnen 

onderzoeks-

locatie 

0,1 tot 0,2 m-

mv hoogoven-

slakken 

grond: PAK, 

minerale olie, 

chloride > AW 

grondwater: 

tolueen, 

xylenen arseen, 

kwik, chroom, 

lood en 

chloride > AW 

licht verhoogde gehalten in 

zowel grond als grondwater 

14 Touwslagersweg 

20/Pijpenmakersw

eg 4 

grenzend aan 

onderzoeksloca

tie > 25 m 

sintels tot 0,7 

m-mv

bovengrond: 

barium > I 

lood, zink, PAK 

en minerale 

olie, kobalt en 

PCB> AW 

ondergrond: 

kobalt, minerale 

olie, lood, PAK 

en PCB> AW 

grondwater: 

barium > I 

nikkel, barium, 

chloor, cyanide, 

benzeen en 

xylenen 

> AW 

bij sanering is een 

verhardingslaag/isolatielaag 

aangebracht 

15 Leidekkersweg 2-

24 en 26-54 

grenzend aan 

onderzoeks-

locatie > 25 m 

puinbijmenging

en 

grond: minerale 

olie, nikkel, PCB 

en PAK > AW 

grondwater: 

barium > AW 

licht verhoogde gehalten in 

zowel grond als grondwater 

asbest verdacht 

16 Leidsestraat 229 binnen 

onderzoeks-

locatie 

puin en 

baksteen 

bijmengingen 

0,5 tot 1,5 m-

mv 

grond: metalen, 

PAK en 

minerale olie > 

AW 

grondwater: 

barium > AW 

licht verhoogde gehalten in 

zowel grond als grondwater 

asbest verdacht 
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 Locatie Afstand tot 

onderzoeks-

locatie 

Zintuigelijke 

bijmengingen 

Gemeten 

verhoogde 

gehalten 

Conclusie 

17 Hollandbaan 14 binnen 

onderzoeks-

locatie 

- - - 

18 Hoge Rijndijk 14 buiten 

onderzoeks-

locatie op ca. 40 

meter afstand 

- grond: zink, 

PAK en PCB > I  

EOX, zware 

metalen en PAK 

> AW 

 

grondwater: 

VOCL > I  

barium, barium 

, naftaleen, 

arseen, chroom, 

zink, nikkel, 

benzeen en 

xyleen > AW 

verontreinigingslocatie bevindt 

zich buiten de invloedssfeer 

van de onderzoekslocatie op 

circa 40 meter afstand.  

 

19 Transformatorhuis

je Molenvlietbaan 

grenzend aan 

onderzoeks-

locatie > 25 m 

- bovengrond: 

minerale olie en 

EOX > AW 

ondergrond: 

kwik, minerale 

olie en EOX > 

AW 

 

grondwater: 

minerale olie 5 

m3> I 

EOX en kwik > 

AW 

licht verhoogde gehalten in 

grond  

 

sterke verontreiniging met 

minerale olie in grondwater (5 

m3) 

 

20 Barwoutswaarder 

13 

buiten 

onderzoeks-

locatie op ca. 50 

meter afstand 

0,5 tot 2,0 m-

mv 

puinbijmenging

en 

bovengrond: 

PAK en 

minerale olie > 

AW 

ondergrond: 

minerale olie 

>AW 

 

grondwater: 

arseen > AW 

verontreinigingslocatie bevindt 

zich buiten de invloedssfeer 

van de onderzoekslocatie op 

circa 50 meter afstand.  

 

21 Kuipersweg 11 grenzend aan 

onderzoeks-

locatie > 25 m 

- grond 0-1,0 m-

mv : zink > I 

PAK, minerale 

olie en koper 

 

ondergrond en 

grondwater: 

geen 

verhoogde 

gehalten 

sterk verhoogde gehalten aan 

zink in de bovengrond  

 

 

22 Molenvlietbaan 8a grenzend aan 

onderzoeks-

locatie > 25 m 

bodemlaag 0,9 

tot 1,5 m-mv 

puin 

bijmengingen 

geen 

verhoogde 

gehalten 

gemeten 

geen verhoogde gehalten 

gemeten 

 

asbest verdacht 
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Locatie Afstand tot 

onderzoeks-

locatie 

Zintuigelijke 

bijmengingen 

Gemeten 

verhoogde 

gehalten 

Conclusie 

23 Kuipersweg 5 buiten 

onderzoeks-

locatie op ca. 50 

meter afstand 

bodemlaag 0,35 

- 0,8 m-mv puin

bijmengingen

bovengrond: 

kobalt, lood en 

PAK > AW 

ondergrond: 

nikkel 

grondwater: 

barium, 

molybdeen en 

minerale olie 

verontreinigingslocatie bevindt 

zich buiten de invloedssfeer 

van de onderzoekslocatie op 

circa 50 meter afstand.  

10 Kuipersweg 9 grenzend aan 

onderzoeks-

locatie > 25 m 

puin en asbest boven- en 

ondergrond: 

minerale olie > I 

lood, PAK en/of 

minerale > AW 

grondwater: 

minerale olie > I 

zink > AW 

geregistreerde 

restverontreiniging 

minerale olie > I na sanering 

PFAS verdacht 

11 Kuipersweg binnen 

onderzoeks-

locatie 

- grond: minerale 

olie > I 

restverontreiniging minerale 

olie > I 

12 Kuipersweg 39-41 binnen 

onderzoeks-

locatie 

- grond: 9 m3 

minerale olie > I 

xylenen, 

minerale olie en 

PAK > AW 

grondwater: 15 

m3 minerale olie 

> I

chroom, zink, 

xylenen > AW 

sterke verontreiniging met 

minerale olie in grond en 

grondwater  

13 Stadserf 

industrieterrein 

Barwoutswaarder 

binnen 

onderzoeks-

locatie 

0,1 tot 0,2 m-

mv hoogoven-

slakken 

grond: PAK, 

minerale olie, 

chloride > AW 

grondwater: 

tolueen, 

xylenen arseen, 

kwik, chroom, 

lood en 

chloride > AW 

licht verhoogde gehalten in 

zowel grond als grondwater 

14 Touwslagersweg 

20/Pijpenmakers-

weg 4 

grenzend aan 

onderzoeks-

locatie > 25 m 

sintels tot 0,7 

m-mv

bovengrond: 

barium > I 

lood, zink, PAK 

en minerale 

olie, kobalt en 

PCB> AW 

ondergrond: 

kobalt, minerale 

olie, lood, PAK 

en PCB> AW 

bij sanering is een 

verhardingslaag/isolatielaag 

aangebracht 
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 Locatie Afstand tot 

onderzoeks-

locatie 

Zintuigelijke 

bijmengingen 

Gemeten 

verhoogde 

gehalten 

Conclusie 

grondwater: 

barium > I 

nikkel, barium, 

chloor, cyanide, 

benzeen en 

xylenen 

> AW 

15 Leidekkersweg 2-

24 en 26-54 

grenzend aan 

onderzoeks-

locatie > 25 m 

puin 

bijmengingen 

grond: minerale 

olie, nikkel, PCB 

en PAK > AW 

 

grondwater: 

barium > AW 

licht verhoogde gehalten in 

zowel grond als grondwater 

 

asbest verdacht 

16 Leidsestraat 229 binnen 

onderzoeks-

locatie 

 

puin en 

baksteen 

bijmengingen 

0,5 tot 1,5 m-

mv 

grond: metalen, 

PAK en 

minerale olie > 

AW 

 

grondwater: 

barium > AW 

 

licht verhoogde gehalten in 

zowel grond als grondwater 

 

asbest verdacht 

17 Hollandbaan 14 binnen 

onderzoeks-

locatie 

- - - 

18 Hoge Rijndijk 14 buiten 

onderzoeks-

locatie op ca. 40 

meter afstand 

- grond: zink, 

PAK en PCB > I  

EOX, zware 

metalen en PAK 

> AW 

 

grondwater: 

VOCL > I  

barium, barium 

, naftaleen, 

arseen, chroom, 

zink, nikkel, 

benzeen en 

xyleen > AW 

verontreinigingslocatie bevindt 

zich buiten de invloedssfeer 

van de onderzoekslocatie op 

circa 40 meter afstand.  

 

19 Transformatorhuis

je Molenvlietbaan 

grenzend aan 

onderzoeks-

locatie > 25 m 

- bovengrond: 

minerale olie en 

EOX > AW 

ondergrond: 

kwik, minerale 

olie en EOX > 

AW 

 

grondwater: 

minerale olie 5 

m3> I 

EOX en kwik > 

AW 

licht verhoogde gehalten in 

grond  

 

sterke verontreiniging met 

minerale olie in grondwater (5 

m3) 
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Locatie Afstand tot 

onderzoeks-

locatie 

Zintuigelijke 

bijmengingen 

Gemeten 

verhoogde 

gehalten 

Conclusie 

20 Barwoutswaarder 

13 

buiten 

onderzoeks-

locatie op ca. 50 

meter afstand 

0,5 tot 2,0 m-

mv puin 

bijmengingen 

bovengrond: 

PAK en 

minerale olie > 

AW 

ondergrond: 

minerale olie 

>AW 

grondwater:

arseen > AW 

verontreinigingslocatie bevindt 

zich buiten de invloedssfeer 

van de onderzoekslocatie op 

circa 50 meter afstand.  

21 Kuipersweg 11 grenzend aan 

onderzoeks-

locatie > 25 m 

- grond 0-1,0 m-

mv : zink > I 

PAK, minerale 

olie en koper 

ondergrond en 

grondwater: 

geen 

verhoogde 

gehalten 

sterk verhoogde gehalten aan 

zink in de bovengrond  

22 Molenvlietbaan 8a grenzend aan 

onderzoeksloca

tie > 25 m 

bodemlaag 0,9 

tot 1,5 m-mv 

puin 

bijmengingen 

geen 

verhoogde 

gehalten 

gemeten 

geen verhoogde gehalten 

gemeten 

asbest verdacht 

23 Kuipersweg 5 buiten 

onderzoeks-

locatie op ca. 50 

meter afstand 

bodemlaag 0,35 

- 0,8 m-mv puin

bijmengingen

bovengrond: 

kobalt, lood en 

PAK > AW 

ondergrond: 

nikkel 

grondwater: 

barium, 

molybdeen en 

minerale olie 

verontreinigingslocatie bevindt 

zich buiten de invloedssfeer 

van de onderzoekslocatie op 

circa 50 meter afstand.  

Toelichting tabel: 

> AW: achtergrondwaarde overschrijding;

> I : interventiewaarde overschrijding.

Naast de in de bovenstaande tabel genoemde locaties zijn binnen het onderzoeksgebied ook gedempte 

watergangen en voormalige boomgaarden aanwezig. Gedempte watergangen worden als verdacht 

beschouwd op het voorkomen van bodemverontreiniging in het algemeen (inclusief asbest). De voormalige 

boomgaarden zijn verdacht op het voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen 

(PCB/OCB).  

Ook worden de oevers van de Oude Rijn langs de damwanden/beschoeiing als verdacht beschouwd op het 

voorkomen van asbest. Daarnaast zijn de wegbermen verdacht op het voorkomen van 

bodemverontreiniging door beïnvloeding van afstromend hemelwater (‘run off’) en/of atmosferische 

depositie. Wegbermen kunnen belast zijn met minerale olie, enkele zware metalen en/of PAK.  
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2.5.2 Beschrijving vigerend bodembeleid 

Voor het toepassen van grond of baggerspecie in Woerden is gebiedsspecifiek beleid uitgewerkt in het 

kader van het besluit Bodemkwaliteit in de ‘Nota bodembeheer regio Noordwest-Utrecht’ [lit. 8]. De 

geldigheidsduur van de bodemkwaliteitskaart is conform artikel 4.3.5 lid van de Regeling bodemkwaliteit 

overschreden. De kaart is namelijk vastgesteld in 2014 en heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar. 

Voor zover bekend heeft (nog) geen actualisatie of herziening van de bodemkwaliteitskaart plaatsgevonden. 

Derhalve wordt de (verlopen) bodemkwaliteitskaart besproken.  

Voor de onderzoekslocatie zijn de bodemkwaliteitskaarten op 30 april 2021 geraadpleegd (bijlage II). Uit de 

informatie van de bodemkwaliteitskaarten blijkt het volgende te gelden voor de onderzoekslocatie:  

- bodemfunctieklasse   industrie en wonen;  

- ontgravingskaart

bovengrond zone A: Naoorlogse bebouwing I;  

zone B: Naoorlogse bebouwing II;  

zone C: Oude bebouwing inclusief lintbebouwing veengebied. 

Bij voorgenomen ontgraving geldt voor alle drie de zones dat voorafgaand aan de werkzaamheden een 

historisch vooronderzoek (HO) uitgevoerd moet worden. 

ondergrond landbouw/natuur en wonen. 

Landbouw/natuur: hergebruik is mogelijk in alle zones. 

Wonen: hergebruik is mogelijk in zone wonen, naoorlogse bebouwing binnen bebouwd gebied, oude 

bebouwing inclusief de volgende zones: lintbebouwing veengebied, bebouwd toemaakdek De Venen of 

industrie. 

- toepassingskaart

bovengrond zone B: Naoorlogse bebouwing II. 

Zone A: Naoorlogse bebouwing I: De toepassingseis is klasse wonen grond. 

Vrijkomende onverdachte grond of bagger uit deze zone mag binnen deze zone hergebruikt worden. 

Voor toepassing van grond afkomstig binnen het bodembeheergebied (regio NWU, ZOU en Midden-Holland) 

geldt klasse Wonen-grond als toepassingseis. Voor grond afkomstig van buiten het bodembeheergebied geldt 

klasse AW-grond als toepassingseis. 

ondergrond zone A: Naoorlogse bebouwing I. 

Zone B: Naoorlogse bebouwing II: De toepassingseis is klasse wonen grond. 

Vrijkomende onverdachte grond of bagger uit deze zone mag binnen deze zone hergebruikt worden. 

Voor toepassing van grond geldt klasse Wonen als toepassingseis, ongeacht de herkomst van de grond. 

Opgemerkt wordt dat terreinen die verdacht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging als gevolg 

van een lokale activiteit (de in tabel 2.3 benoemde verdachte locaties, de oevers van de Oude Rijn, 

slootdempingen, (voormalige) boomgaarden en verdachte wegbermen) zijn uitgesloten van de 

bodemkwaliteitskaart.  

PFAS 

De gemeente Woerden werkt aan lokaal PFAS-beleid dat wordt vastgelegd in de bodembeheernota. Zolang 

dit beleid nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad accepteert de gemeente de toepassingsnormen 

zoals is vastgesteld in de provinciale achtergrondwaardenkaart [lit. 9]. Een overzicht van de 

toepassingsnormen voor PFAS zijn opgenomen in tabel 2.5.  
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Tabel 2.5 Toepassingsnorm PFAS gehalten 

- Toepassingsnorm van grond binnen 

grens gemeente (P95) 

Toepassingsnorm van grond van 

buiten gemeente (P80) 

PFOA (µg/kg d.s.)  3,2   1,9 

PFOS (µg/kg d.s.) 2,1 1,0 

Overige PFAS (µg/kg d.s.) 0,8 0,8 

2.6 Bodemopbouw en geohydrologie 

Op basis van de informatie uit Dinoloket bestaat de eerste 8 meter uit holocene afzettingen. Daaronder 

bevindt zich een zandlaag Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Tot 0,6 m –mv is er matig humeuze 

klei aangetroffen (Formatie van Echteld). Tussen 0,6 en 1,7 m –mv is een pakket Hollandveen (Formatie van 

Nieuwkoop) aangeboord, daaronder is tot 4,7 m – mv zwak humeuze, zwak siltige klei is aangetroffen 

(Formatie van Echteld). Tussen 4,7 en 5,9 m –mv is wederom een pakket veen aanwezig. Dit veen is als 

Basisveen (Formatie van Nieuwkoop) beschreven en dekt het dekzand af (Formatie van Boxtel, Laagpakket 

van Wierden). In afbeelding 2.6 is de doorsnede van de bodemopbouw schematisch weergegeven. 

Afbeelding 2.6 Doorsnede lengtegraad (noord-zuid) 

Bron: dinoloket.nl 

2.7 Terreinverkenning 

Er is op 31 maart 2021 een terreinverkenning uitgevoerd. In bijlage III is een fotorapportage opgenomen van 

de terreinverkenning. Tijdens de terreinverkenning zijn geen bijzonderheden waargenomen die wijzen op 

mogelijke (water)bodemverontreiniging. Opgemerkt wordt dat de terreinverkenning uitsluitend op openbaar 

terrein is uitgevoerd.  

2.8 Beantwoording onderzoeksvragen 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn de onderzoeksvragen conform de NEN 5725 

beantwoord voor aanleiding A. Een overzicht van de onderzoeksvragen, inclusief verwijzing, is opgenomen in 

tabel 2.5.  
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Tabel 2.5 Onderzoeksvragen en beantwoording aanleiding A (NEN 5725) 

Onderzoeksvragen Antwoord 

wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze 

voldoende?  

Het vooronderzoek heeft zich specifiek gericht op de 

onderzoekslocatie binnen het project waar (graaf)werkzaamheden 

zullen plaatsvinden. Een zone van 25 meter buiten de 

projectcontour is gehanteerd als onderzoeksgebied voor het 

vooronderzoek. In paragraaf 2.1 en paragraaf 2.2 is de afbakening 

van de onderzoekslocatie nader toegelicht.  

is er sprake van potentiële bronnen van 

bodemverontreiniging? Zo ja, wat zijn de potentiële 

bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat 

zijn de kritische parameters? 

Uit het historisch bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat 

op verschillende plaatsen binnen de onderzoekslocatie sprake is 

van interventiewaarde overschrijdingen en/of lichte 

verontreinigingen in zowel grond als grondwater. 

In paragraaf 2.5.1 is een overzicht gegeven van de potentiële 

bronnen van bodemverontreiniging nabij/op de onderzoekslocatie 

inclusief toelichting op de kritische parameters.  

Is de bodem asbestverdacht? Uit voorgaand bodemonderzoek blijkt dat op verschillende 

plaatsen puinbijmengingen zijn waargenomen binnen de 

onderzoekslocatie. De puinbijmengingen zijn in veel gevallen niet 

onderzocht op asbest.  

Eventueel puin in de bodem dient als verdacht te worden 

beschouwd op asbest.  

In tabel 2.5 is een overzicht gegeven van de asbestverdachte 

bodemlocaties binnen of nabij de onderzoekslocatie. 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de 

bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij 

onderscheiden? 

Voor de toegekende bodemkwaliteitsklassen zie paragraaf 2.5.2.  

Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen 

het onderzoeksgebied sprake van verschillende fysische 

kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke 

fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en 

waar bevinden deze zich? 

In paragraaf 2.5 wordt de bodemopbouw en geohydrologie nader 

toegelicht. 

Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de 

bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 

grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar? 

Uit de beschikbare informatie kan worden geconcludeerd dat op 

verschillende plaatsen binnen de onderzoekslocatie sprake is van 

overschrijdingen van de interventiewaarde en/of lichte 

verontreinigingen in zowel grond als grondwater. 

In tabel 2.5 is een overzicht gegeven van de verschillende 

bodemlocaties nabij/op de onderzoekslocatie.  

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van 

ernstige) bodemverontreiniging vermoed? 

Zo ja, waar bevindt deze zich? 

Op basis van de geraadpleegde informatie is geen sprake van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende 

bekend of is bodemonderzoek 

noodzakelijk? Motiveer het antwoord. 

de beschikbare informatie inzake de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem is verouderd en niet volledig dekkend. Daarnaast is 

onduidelijk in welke mate de potentieel aanwezige 

verontreinigingen gevolgen hebben voor de voorgenomen 

werkzaamheden. Om deze redenen wordt een milieukundig 

bodemonderzoek aanbevolen. 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de 

uitvoering van bodemonderzoek (inclusief 

de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met 

verschillende hypotheses over de aard en 

verdeling van de verontreinigende stoffen)? 

Op basis van het vooronderzoek blijkt dat op verschillende locaties 

verhoogde gehalten te verwachten zijn. De hypothese en strategie 

die het meest van toepassing is op de onderzoekslocatie betreft: 

‘Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse 

bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal 

van monsterneming- niet lijnvormig’ conform NEN 5740 aangevuld 

met asbest onderzoek in puin en grond voor de asbestverdachte 

deellocaties. Voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 

van de waterbodem wordt de onderzoeksstrategie ‘overig water , 

normale onderzoeksinspanning’ conform NEN 5720 als meest 

doelmatig beschouwd.  
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Onderzoeksvragen Antwoord 

Wanneer een definitief tracé gekozen is, dient de 

onderzoeksinspanning aangescherpt te worden op basis van de 

verschillende deellocaties.  
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3 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

3.1 Algemeen 

In opdracht van gemeente Woerden is door Witteveen+Bos een milieuhygiënisch vooronderzoek 

(water)bodem uitgevoerd ter plaatse van de nieuw te realiseren ontsluiting over de Oude Rijn, tussen de 

Rembrandtlaan tot de Hollandbaan te Woerden.  

3.2 Aanleiding en doel 

De aanleiding tot het uitvoeren van een milieuhygiënisch vooronderzoek (water)bodem is de wens van de 

gemeente Woerden om het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van een 

verbinding tussen de Hollandbaan en de Rembrandtlaan te Woerden. Met de ontwikkeling wordt 

bijgedragen aan een robuuster verkeersnetwerk in Woerden-West en wordt een kans geboden voor de 

(toekomstige) herstructurering van het bedrijventerrein en binnenstedelijke ontwikkeling. 

Doel van het vooronderzoek is te bepalen of de locatie al dan niet verdacht is met betrekking tot het 

voorkomen van bodemverontreiniging. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt bepaald of 

het uitvoeren van een verkennend (water)bodemonderzoek conform de NEN 5740 en NEN 5720 

noodzakelijk is.  

3.3 Conclusies 

3.3.1 Bodem 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden kan 

worden geconcludeerd dat rond en binnen het onderzoeksgebied potentieel bodembedreigende activiteiten 

hebben plaatsgevonden. Uit de geraadpleegde bodemonderzoeken blijkt dat de bodem binnen het 

onderzoeksgebied overwegend licht en plaatselijk matig tot sterk, is verontreinigd. De onderzoeken 

vertegenwoordigen over het algemeen geen actuele waarde en bieden veelal beperkt inzicht in de situatie 

ter plaatse van de openbare ruimte. 

Ter plaatse van de onderstaande locaties is sprake van sterk verontreinigd(e) grond(water): 

- Leidsestraatweg 132: op deze locatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging met minerale olie

en aromaten tot 20 m-mv in zowel grond als grondwater. Het totale volume sterk verontreinigde grond

is 7.200 m3;

- Leidsestraatweg 225: op deze locatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging met minerale olie

in ondergrond van circa 150 m3 in de bodemlaag 0,6 - 1,5 m-mv;

- Leidsestraatweg 235 en 235A: hier is sprake van een restverontreiniging van circa 50 m3 onder de

bebouwing. De kritische parameters zijn zware metalen en PAK;

- Barwoutswaarder 5 Garage en Barwoutswaarder 5: op deze locatie is sprake van een restverontreiniging

onder de elementenverharding over een oppervlakte van circa 490 m2;
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- Barwoutswaarder 7: sterke verontreiniging met minerale olie in de grond;

- Kuipersweg 9: op deze locatie is een geregistreerde restverontreiniging bekend met minerale olie. De

omvang is niet bekend;

- Kuipersweg: op deze locatie is een geregistreerde restverontreiniging bekend met minerale olie. De

omvang is niet bekend;

- Kuipersweg 39-41: sterke verontreiniging met minerale olie in het grond(water). De omvang is circa 9 m3

in de grond en 15 m3 in het grondwater;

- Transformatorhuisje Molenvlietbaan: sterke verontreiniging met minerale olie van circa 5 m3 in het

grondwater;

- Touwslagersweg 20/Pijpenmakersweg 4: sterk verhoogde gehalten aan barium in grond en grondwater.

Het verhoogde gehalte aan barium is naar verwachting van natuurlijke herkomst.

Potentiële verontreinigingslocaties 

De oevers van de Oude Rijn, slootdempingen, (voormalige) boomgaarden en verdachte wegbermen zijn 

mogelijk diffuus verontreinigd. Deze locaties dienen daarom als potentiële verontreinigingslocaties 

aangemerkt te worden.  

PFAS 

Ter plaatse van een viertal locaties binnen of direct grenzend aan het onderzoeksgebied heeft in het 

verleden een brand gewoed. Mogelijk is bij het blussen van de branden gebruik gemaakt van PFAS-houdend 

blusschuim. Deze locaties worden beschouwd als verdacht op het voorkomen van verhoogde gehalten aan 

PFAS. 

Asbest 

Binnen het onderzoeksgebied zijn ter plaatse van diverse locaties zintuiglijke bijmengingen met puin 

waargenomen. Er is maar beperkt onderzoek gedaan naar asbest. Daar waar onderzoek is uitgevoerd is 

asbest analytisch niet aangetoond. Door de aanwezigheid van asbestverdacht puin kan niet worden 

uitgesloten dat er asbest aanwezig is binnen het onderzoeksgebied.  

3.3.2 Waterbodem 

Er is geen actuele informatie beschikbaar inzake de kwaliteit van de waterbodem. Gezien het gebruik door 

de pleziermotorvaart, de ligging in stedelijk gebied, de aanwezigheid van aangrenzende verontreinigingen 

op de landbodem en de beperkte baggerwerkzaamheden wordt de waterbodem als verdacht aangemerkt 

op het voorkomen van verontreiniging. 

3.4 Aanbevelingen 

Voorafgaand aan de grondroerende werkzaamheden ter plaatse van het gehele onderzoeksgebied wordt 

aanbevolen om een verkennend (water)bodemonderzoek conform de NEN 5740 en de NEN 5720 uit te 

voeren om de milieuhygiënische kwaliteit, de (indicatieve) hergebruiksmogelijkheden en de veiligheidsklasse 

ontwerpfase (CROW-publicatie 400) vast te stellen. De einddiepte van de uit te voeren boringen dient te 

worden afgestemd op de maximale ontgravingsdiepte. Als ook riolerings- en of bemalingswerkzaamheden 

zijn voorzien wordt aanbevolen het grondwater ook te onderzoeken op de relevante lozingsparameters van 

het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden mee te nemen.  

Voor het bodemonderzoek wordt de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse 

bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, niet-lijnvormig (VED-

HE-NL) als meest doelmatig beoordeeld om de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast te 

stellen. Geadviseerd wordt tijdens het bodemonderzoek alert te zijn op asbestverdachte bijmengingen en 

daar waar nodig op te schalen met een asbestonderzoek conform de NEN 5707.  
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Voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem wordt de onderzoeksstrategie 

‘lintvormig water, normale onderzoeksinspanning’ conform NEN 5720 als meest doelmatig beschouwd. 

Aanbevolen wordt een gescheiden vak te definiëren ter hoogte van de aangrenzende verontreiniging op de 

landbodem. Dit om te verifiëren of de waterbodemkwaliteit inderdaad is beïnvloedt vanuit de landbodem. 

Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek wordt het waarschijnlijk geacht dat in het kader van de 

voorgenomen werkzaamheden een melding BUS (Besluit Uniforme Saneringen) of plan van aanpak moet 

worden opgesteld.  
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I 

BIJLAGE: REGIONALE SITUATIE 
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II 

BIJLAGE: BODEMKWALITEITSKAARTEN 



Zones bodemkwaliteitskaart

A Naoorlogse bebouwing I
B Naoorlogse bebouwing II
C Oude bebouwing inclusief lintbebouwing veengebied
D Droogmakerijen De Ronde Venen
E Toemaakdek De Venen I
F Toemaakdek De Venen II
G Noorderpark en omgeving
H Overig buitengebied

BIJLAGE:

PROJECT:

OPDRACHTGEVER:

SCHAAL:

DATUM:

Zones bodemkwaliteitskaartIII

Regionale Nota bodembeheer
Noordwest Utrecht

31-7-2014

1:100.000
(op A3)

ODRU

P13-07



Bodemfunctieklassenkaart

in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Bodemfunctieklasse Wonen
Bodemfunctieklasse Industrie
Landbouw / natuur

BIJLAGE:

PROJECT:

OPDRACHTGEVER:

SCHAAL:

DATUM: 07-10-2014

Regionale Nota bodembeheer
Noordwest Utrecht

IV Bodemfunctieklassenkaart

1:100.000
(op A3)

ODRU

P13-07



Ontgravingskaart bovengrond (0-0,5 m-mv)

Achtergrondwaarde
klasse Wonen
klasse Industrie

BIJLAGE:

PROJECT:

OPDRACHTGEVER:

SCHAAL:

DATUM:

V

Regionale Nota bodembeheer
Noordwest Utrecht

Ontgravingskaart bovengrond

31-7-2014

1:100.000
(op A3)

ODRU

P13-07

LET OP: EERST VOORONDERZOEK CONFORM NEN 5725 UITVOEREN



Ontgravingskaart ondergrond (0,5-2,0 m-mv)

Achtergrondwaarde
klasse Wonen
klasse Industrie

BIJLAGE:

PROJECT:

OPDRACHTGEVER:

SCHAAL:

DATUM:

Regionale Nota bodembeheer
Noordwest Utrecht

Ontgravingskaart ondergrondVI

31-7-2014

1:100.000
(op A3)

ODRU

P13-07

LET OP: EERST VOORONDERZOEK CONFORM NEN 5725 UITVOEREN
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III 

BIJLAGE: TERREINVERKENNING 



FOTOREPORTAGE

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE  Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751

Project

Opdrachtgever

Projectcode

Datum fotoreportage

Woerden-West
Gemeente Woerden
123497
31 maart 2021

Afbeelding 1. Molenvlietbaan Afbeelding 2. Kruispunt Rembrandtlaan en Leidsestraat

Afbeelding 3. Kruispunt Rembrandtlaan en Leidsestraat Afbeelding 4. Kuipersweg

Afbeelding 5. Kuipersweg Afbeelding 6. Fietspad Molenvlietbaan
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Afbeelding 7. Leidsestraat met zicht op Jaagpad Afbeelding 8. Oude Rijn

Afbeelding 9. Leidsestraat met zicht op Jaagpad
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IV 

BIJLAGE: KADASTRALE GEGEVENS 



BETREFT

Woerden B 4861
UW REFERENTIE

123497
GELEVERD OP

04-05-2021 - 16:15
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097654920
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:14
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:14
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden B 4861
Kadastrale objectidentificatie : 028920486170000

Locatie 

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000018386

Kadastrale grootte 1.141 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119155 - 455439
Omschrijving Bedrijvigheid (kantoor)

Erf - tuin

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming

Betrokken bestuursorgaan Provincie Utrecht
Afkomstig uit stuk Hyp4 54615/74 Ingeschreven op 13-05-2008 om 09:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 2312/6 's-Gravenhage
Naam gerechtigde [

   WOERDEN

Geboren te WOERDEN
Geboorteland Nederland

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28920486170000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000018386
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.435313796
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54615_74
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_2312_6_GVH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.144655312


BETREFT

Woerden B 4861
UW REFERENTIE

123497
GELEVERD OP

04-05-2021 - 16:15
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097654920
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:14
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:14
BLAD

2 van 2

Overleden 01-10-2012
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden B 8317
UW REFERENTIE

123497
GELEVERD OP

04-05-2021 - 16:16
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097655038
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:16
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:16
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden B 8317
Kadastrale objectidentificatie : 028920831770000

Locatie  
  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000020589

Kadastrale grootte 336 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119125 - 455450
Omschrijving Bedrijvigheid (detailhandel)

Koopsom € 255.000 Koopjaar 2015
Ontstaan uit Woerden B 4529

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 65718/20 Ingeschreven op 13-02-2015 om 13:26
Naam gerechtigde Vuurwerkwereld B.V.

Adres 

Statutaire zetel NIEUWEGEIN
KvK-nummer 30134459 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28920831770000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000020589
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28920452970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65718_20
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.446681450
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30134459
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden B 8484
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:29
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097685317
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden B 8484
Kadastrale objectidentificatie : 028920848470000

Kadastrale grootte 12.685 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119535 - 455129
Omschrijving Wegen

Ontstaan uit Woerden B 8370

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 2766/14 's-Gravenhage
Naam gerechtigde Gemeente Woerden

Adres Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN

Postadres Postbus 45
3440 AA  WOERDEN

Statutaire zetel WOERDEN
KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28920848470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28920837070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_2766_14_GVH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden B 9268
UW REFERENTIE

123497
GELEVERD OP

04-05-2021 - 16:15
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097654821
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:14
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:14
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden B 9268
Kadastrale objectidentificatie : 028920926870000

Locatie 

3443 GZ  Woerden
Verblijfsobject ID: 0632010000005536

Kadastrale grootte 114.346 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119390 - 455595
Omschrijving Wonen

Erf - tuin
Ontstaan uit Woerden B 8634

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming

Betrokken bestuursorgaan Provincie Utrecht
Afkomstig uit stuk Hyp4 59671/121 Ingeschreven op 11-03-2011 om 13:33

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 7722/42 's-Gravenhage

Hyp4 7628/67 's-Gravenhage

Hyp4 7628/66 's-Gravenhage

Hyp4 6322/3 's-Gravenhage

84 WDN01/15441 UTT
Naam gerechtigde Gemeente Woerden

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28920926870000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000005536
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28920863470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.435313796
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59671_121
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7722_42_GVH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7628_67_GVH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7628_66_GVH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6322_3_GVH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136


BETREFT

Woerden B 9268
UW REFERENTIE

123497
GELEVERD OP

04-05-2021 - 16:15
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097654821
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:14
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:14
BLAD

2 van 2

Adres Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN

Postadres Postbus 45
3440 AA  WOERDEN

Statutaire zetel WOERDEN
KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden C 3146
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:16
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684283
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden C 3146
Kadastrale objectidentificatie : 028930314670000

Locatie 

Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000014446

Kadastrale grootte 535 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119123 - 455257
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Koopsom € 235.000 Koopjaar 2014
Ontstaan uit Woerden D 3024

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 65083/74 Ingeschreven op 27-10-2014 om 13:50
Naam gerechtigde 

Adres 

WOERDEN
Geboren 

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te DE LIER

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28930314670000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014446
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940302470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_65083_74
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden C 3147
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:18
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684414
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden C 3147
Kadastrale objectidentificatie : 028930314770000

Locaties 

3449 JA  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010000056894

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000014452

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010001001593

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000014456

  WOERDEN

Kadastrale grootte 3.780 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119119 - 455232
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Erf - tuin
Ontstaan uit Woerden D 3024

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28930314770000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000056894
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014452
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010001001593
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014456
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940302470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120


BETREFT

Woerden C 3147
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:18
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684414
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 57646/177 Ingeschreven op 22-12-2009 om 12:46

Hyp4 8602/27 's-Gravenhage Ingeschreven op 01-03-1989

Hyp4 8085/65 's-Gravenhage
Naam gerechtigde 

Adres 

 WOERDEN
Statutaire zetel WOERDEN

KvK-nummer 30088245 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_57646_177
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_8602_27_GVH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_8085_65_GVH
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30088245
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 1068
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:17
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684319
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 1068
Kadastrale objectidentificatie : 028940106870000

Kadastrale grootte 7.455 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 118984 - 455226
Omschrijving Wegen

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 6648/14 Utrecht Ingeschreven op 06-12-1990
Naam gerechtigde Gemeente Woerden

Adres Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN

Postadres Postbus 45
3440 AA  WOERDEN

Statutaire zetel WOERDEN
KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940106870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6648_14_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 1484
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:25
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684933
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 1484
Kadastrale objectidentificatie : 028940148470000

Locatie 

3449 JA  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010000014460

Kadastrale grootte 2.265 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119098 - 455128
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Erf - tuin
Koopsom € 1.340.000

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2016

Ontstaan uit Woerden D 775

Woerden D 776

Woerden D 779

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 69516/58 Ingeschreven op 30-11-2016 om 13:34
Naam gerechtigde T.

Adres 

WOERDEN
Statutaire zetel WOERDEN

KvK-nummer 61331252 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940148470000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014460
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940077570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940077670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940077970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69516_58
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.455739420
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=61331252
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 2392
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:16
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684248
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 2392
Kadastrale objectidentificatie : 028940239270000

Locatie 

 Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000014445

Kadastrale grootte 2.230 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119073 - 455244
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Erf - Tuin
Koopsom € 1.625.000

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2020

Ontstaan uit Woerden D 778

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 78441/180

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 02-07-2020 om 12:46

Naam gerechtigde 
Adres 

  WOERDEN
Geboren 

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te WOERDEN

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940239270000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014445
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940077870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_78441_180
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 2458
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:12
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684024
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 2458
Kadastrale objectidentificatie : 028940245870000

Locatie 

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000014302

Kadastrale grootte 56 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119155 - 455400
Omschrijving Wonen

Ontstaan uit Woerden D 408

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 13292/102 Utrecht Ingeschreven op 28-04-2005 om 09:00

Hyp4 1472/52 Leiden
Naam gerechtigde 

Adres 

 WOERDEN
Geboren 

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te BARWOUTSWAAR-
DER

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940245870000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014302
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_13292_102_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_1472_52_LDN
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 2459
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:13
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684065
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 2459
Kadastrale objectidentificatie : 028940245970000

Locatie 

3449 HM  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010000014301

Kadastrale grootte 59 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119160 - 455396
Omschrijving Wonen

Koopsom € 105.000 Koopjaar 2002
Ontstaan uit Woerden D 408

Woerden D 410

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 12917/44 Utrecht Ingeschreven op 19-11-2002 om 09:00
Naam gerechtigde 

Adres 

Geboren te ALPHEN AAN DEN
RIJN

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940245970000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014301
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940041070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_12917_44_UTT
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 2506
UW REFERENTIE

123497
GELEVERD OP

04-05-2021 - 16:17
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097655278
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:17
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:17
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 2506
Kadastrale objectidentificatie : 028940250670000

Kadastrale grootte 3.075 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119045 - 455445
Omschrijving Wegen

Ontstaan uit Woerden D 1062

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 8787/2 Utrecht Ingeschreven op 12-12-1995

Aanvullend stuk Hyp4 9216/44 Utrecht
Is aanvulling op Hyp4 8787/2 Utrecht

Ingeschreven op 13-09-1996

Naam gerechtigde Gemeente Woerden
Adres Blekerijlaan 14

3447 GR  WOERDEN
Postadres Postbus 45

3440 AA  WOERDEN
Statutaire zetel WOERDEN

KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940250670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940106270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_8787_2_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_9216_44_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_8787_2_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 2600
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684971
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 2600
Kadastrale objectidentificatie : 028940260070000

Kadastrale grootte 1.860 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119161 - 455138
Omschrijving Terrein (nieuwbouw bedrijvigheid)

Koopsom € 1.340.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2016

Ontstaan uit Woerden D 1485

Woerden D 2462

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1 en 1.2)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 69516/58 Ingeschreven op 30-11-2016 om 13:34
Naam gerechtigde 

Adres 

 WOERDEN
Statutaire zetel WOERDEN

KvK-nummer 61331252 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stuk Hyp4 6710/41 Utrecht Ingeschreven op 21-02-1991

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940260070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940148570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940246270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69516_58
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=61331252
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6710_41_UTT


BETREFT

Woerden D 2600
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684971
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

Naam gerechtigde Gemeente Woerden
Adres Blekerijlaan 14

3447 GR  WOERDEN
Postadres Postbus 45

3440 AA  WOERDEN
Statutaire zetel WOERDEN

KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.2 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stuk Hyp4 6710/41 Utrecht Ingeschreven op 21-02-1991
Naam gerechtigde Gemeente Woerden

Adres Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN

Postadres Postbus 45
3440 AA  WOERDEN

Statutaire zetel WOERDEN
KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Aantekening recht Raadpleeg brondocument
Bijzonderheden ZIE AKTE ONDER BB

Afkomstig uit stuk Hyp4 6710/41 Utrecht Ingeschreven op 21-02-1991

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6710_41_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6710_41_UTT
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3152
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:27
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097685106
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3152
Kadastrale objectidentificatie : 028940315270000

Locaties 

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000014461

 Woerden
Verblijfsobject ID: 0632010000014462

Kadastrale grootte 2.329 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119092 - 455072
Omschrijving Wonen met bedrijvigheid

Erf - tuin
Koopsom € 1.100.000

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2017

Ontstaan uit Woerden D 774

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 72227/140 Ingeschreven op 21-12-2017 om 09:34
Naam gerechtigde 

Adres 

 WOERDEN
Geboren 

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te ZEGVELD

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940315270000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014461
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014462
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940077470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_72227_140


BETREFT

Woerden D 3152
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:27
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097685106
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3239
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:26
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097685024
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3239
Kadastrale objectidentificatie : 028940323970000

Locatie Kuipersweg 38
3449 JA  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010000054490

Kadastrale grootte 2.400 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119057 - 455113
Omschrijving Bedrijvigheid (detailhandel)

Parkeren
Koopsom € 1.250.000 Koopjaar 2020

Ontstaan uit Woerden D 3124

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 80283/19

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 31-12-2020 om 14:20

Naam gerechtigde 

Adres 

WOERDEN
Statutaire zetel WOERDEN

KvK-nummer 30088974 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940323970000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000054490
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940312470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_80283_19
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30088974
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3264
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:28
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097685205
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3264
Kadastrale objectidentificatie : 028940326470000

Locatie Hollandbaan 4

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000020510

Kadastrale grootte 3.240 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119321 - 455011
Omschrijving Bedrijvigheid (detailhandel)

Erf - tuin
Ontstaan uit Woerden D 3252

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 53219/168 Ingeschreven op 04-10-2007 om 09:00

Hyp4 10894/49 Utrecht Ingeschreven op 05-07-1999
Naam gerechtigde Totalfina Nederland Nv

Adres 

'S-GRAVENHAGE
Statutaire zetel 'S-GRAVENHAGE

KvK-nummer 24106171 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940326470000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000020510
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940325270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_53219_168
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_10894_49_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146132320
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=24106171
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3443
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:15
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684169
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 3

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3443
Kadastrale objectidentificatie : 028940344370000

Locaties   Woerden

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010000014204

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000014206

 Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010001000739

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010001000692

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010001000691

Kadastrale grootte 2.777 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119110 - 455325
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Erf - tuin
Ontstaan uit Woerden D 428

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940344370000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014204
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014206
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010001000739
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010001000692
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010001000691
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940042870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120


BETREFT

Woerden D 3443
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:15
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684169
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 3

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Utrecht
Afkomstig uit stuk Hyp4 63454/157 Ingeschreven op 23-10-2013 om 12:25

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 7796/44 Utrecht Ingeschreven op 08-12-1993

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1) en Opstalrecht
Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.2)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 13292/102 Utrecht Ingeschreven op 28-04-2005 om 09:00

Hyp4 3113/2 Utrecht
Naam gerechtigde 

Adres 

 WOERDEN
Geboren 

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te BARWOUTSWAAR-
DER

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stuk Hyp4 3103/55 Leiden
Naam gerechtigde Gemeente Woerden

Adres Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN

Postadres Postbus 45
3440 AA  WOERDEN

Statutaire zetel WOERDEN
KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.2 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel
Afkomstig uit stukken Hyp4 68898/120 Ingeschreven op 25-08-2016 om 09:00

Hyp4 60084/47 Ingeschreven op 14-06-2011 om 14:23

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.435313796
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_63454_157
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7796_44_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_13292_102_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_3113_2_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_3103_55_LDN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_68898_120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_60084_47


BETREFT

Woerden D 3443
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:15
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684169
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

3 van 3

Naam gerechtigde Stedin Netten B.V.
Adres Blaak 8

3011 TA  ROTTERDAM
Statutaire zetel ROTTERDAM

KvK-nummer 64930149 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stuk Hyp4 69270/00042
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 21-10-2016 om 09:00

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.482311795
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=64930149
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69270_00042
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3448
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:08
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683747
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3448
Kadastrale objectidentificatie : 028940344870000

Kadastrale grootte 119 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119102 - 455419
Omschrijving Erf - tuin

Koopsom € 6.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2015

Ontstaan uit Woerden D 402

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 66815/87 Ingeschreven op 09-09-2015 om 09:00
Naam gerechtigde 

Adres 

 WOERDEN
Geboren te WOERDEN

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940344870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_66815_87
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3449
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:09
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683785
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3449
Kadastrale objectidentificatie : 028940344970000

Locatie 

3449 HN  Woerden
Verblijfsobject ID: 0632010000014307

Kadastrale grootte 47 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119108 - 455419
Omschrijving Erf - tuin

Koopsom € 213.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2011

Ontstaan uit Woerden D 402

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 60393/170 Ingeschreven op 01-09-2011 om 11:20
Naam gerechtigde 

Adres 

  WOERDEN
Geboren te WOERDEN

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940344970000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014307
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_60393_170
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3450
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:10
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683843
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3450
Kadastrale objectidentificatie : 028940345070000

Locatie Barwoutswaarder 50
3449 HN  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010000014307

Kadastrale grootte 22 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119119 - 455419
Omschrijving Erf - tuin

Koopsom € 213.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2011

Ontstaan uit Woerden D 404

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 60393/170 Ingeschreven op 01-09-2011 om 11:20
Naam gerechtigde 

Adres 

  WOERDEN
Geboren te WOERDEN

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940345070000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014307
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_60393_170
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3451
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:10
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683875
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3451
Kadastrale objectidentificatie : 028940345170000

Locatie 

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000014306

Kadastrale grootte 73 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119122 - 455418
Omschrijving Wonen

Koopsom € 195.000 Koopjaar 2012
Ontstaan uit Woerden D 404

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 61416/52 Ingeschreven op 01-05-2012 om 12:00
Naam gerechtigde  

Adres 

 WOERDEN
Geboren te WOERDEN

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940345170000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014306
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_61416_52
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3452
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:11
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683890
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3452
Kadastrale objectidentificatie : 028940345270000

Locaties Barwoutswaarder 46
3449 HN  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010001001414

Barwoutswaarder 46 A
3449 HN  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010001001415

Kadastrale grootte 77 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119128 - 455414
Omschrijving Berging - stalling (garage-schuur)

Koopsom € 112.500 Koopjaar 2007
Ontstaan uit Woerden D 405

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 51463/102 Ingeschreven op 11-01-2007 om 10:43

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 60432/145 Ingeschreven op 07-09-2011 om 11:03
Naam gerechtigde 

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940345270000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010001001414
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010001001415
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_51463_102
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_60432_145


BETREFT

Woerden D 3452
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:11
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683890
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

Adres 1

Geboren 
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te OUDEWATER

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 51583/196 Ingeschreven op 01-02-2007 om 12:29
Naam gerechtigde 

Geboren 
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te WILLESKOP

Burgerlijke staat Gehuwd (ten tijde van verkrijging)
Betrokken persoon (ten tijde van verkrijging)

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_51583_196
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3453
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:11
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683934
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3453
Kadastrale objectidentificatie : 028940345370000

Locatie Barwoutswaarder 44
3449 HN  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010000014305

Kadastrale grootte 93 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119133 - 455413
Omschrijving Wonen

Koopsom € 285.000 Koopjaar 2020
Ontstaan uit Woerden D 405

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 51463/102 Ingeschreven op 11-01-2007 om 10:43

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 77795/196

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 03-04-2020 om 13:47

Naam gerechtigde 

Adres 

Geboren te WOERDEN
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940345370000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014305
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_51463_102
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_77795_196


BETREFT

Woerden D 3453
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:11
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683934
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3461
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:14
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684126
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3461
Kadastrale objectidentificatie : 028940346170000

Locaties Barwoutswaarder 7 9
Woerden

Barwoutswaarder 7
3449 HE  Woerden
Verblijfsobject ID: 0632010010088317

Kadastrale grootte 6.185 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119084 - 455359
Omschrijving Terrein (nieuwbouw - bedrijvigheid)

Koopsom € 2.274.800 Koopjaar 2019
Ontstaan uit Woerden D 3427

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 11389/33 Utrecht Ingeschreven op 10-04-2000

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 76622/160

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 18-10-2019 om 10:48

Naam gerechtigde Patrick van den Hoeven Vastgoed B.V.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940346170000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010010088317
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940342770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11389_33_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_76622_160
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.557657277


BETREFT

Woerden D 3461
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:14
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684126
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

Adres Bierbrouwersweg 15
3449 HW  WOERDEN

Statutaire zetel GEMEENTE WOERDEN
KvK-nummer 75566370 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Aantekening recht Koopovereenkomst, art. 7:3 BW en 10 WVG
Einddatum 18-10-2019

Afkomstig uit stuk Hyp4 76553/154
Koopovereenkomst, art. 7:3 BW en 10 WVG

Ingeschreven op 07-10-2019 om 12:00

Aanvullend stuk Hyp4 76622/160
Koopovereenkomst (beëindiging)
Is aanvulling op Hyp4 76553/154

Ingeschreven op 18-10-2019 om 10:48

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stuk Hyp4 6077/66 's-Gravenhage
Naam gerechtigde Gemeente Woerden

Adres Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN

Postadres Postbus 45
3440 AA  WOERDEN

Statutaire zetel WOERDEN
KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=75566370
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_76553_154
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_76622_160
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_76553_154
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6077_66_GVH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3521
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:16
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684230
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3521
Kadastrale objectidentificatie : 028940352170000

Locatie Barwoutswaarder 3 R
3449 HE  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010000057605

Kadastrale grootte 1.080 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119131 - 455318
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Erf - tuin
Ontstaan uit Woerden D 3442

Hoofdperceel bij mandelig

perceel

Woerden D 3522

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Utrecht
Afkomstig uit stuk Hyp4 63454/157 Ingeschreven op 23-10-2013 om 12:25

Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 7796/44 Utrecht Ingeschreven op 08-12-1993

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940352170000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000057605
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940344270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940352270000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.435313796
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_63454_157
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_7796_44_UTT


BETREFT

Woerden D 3521
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:16
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684230
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1) en Opstalrecht
Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie 1.2)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 51842/146 Ingeschreven op 12-03-2007 om 09:00
Naam gerechtigde G.P.Cromwijk beheer B.V.

Adres Weijland 59 C
2415 BD  NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN

Statutaire zetel NIEUWERBRUG
KvK-nummer 28110876 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Aantekening recht Raadpleeg brondocument
Afkomstig uit stuk Hyp4 59883/51 Ingeschreven op 29-04-2011 om 10:16

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stuk Hyp4 3103/55 Leiden
Naam gerechtigde Gemeente Woerden

Adres Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN

Postadres Postbus 45
3440 AA  WOERDEN

Statutaire zetel WOERDEN
KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.2 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel
Afkomstig uit stukken Hyp4 68898/120 Ingeschreven op 25-08-2016 om 09:00

Hyp4 59883/51 Ingeschreven op 29-04-2011 om 10:16
Naam gerechtigde Stedin Netten B.V.

Adres Blaak 8
3011 TA  ROTTERDAM

Statutaire zetel ROTTERDAM
KvK-nummer 64930149 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stuk Hyp4 69270/00042
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 21-10-2016 om 09:00

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_51842_146
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.247781700
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=28110876
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59883_51
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_3103_55_LDN
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_68898_120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59883_51
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.482311795
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=64930149
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69270_00042
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3580
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:28
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097685150
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3580
Kadastrale objectidentificatie : 028940358070000

Kadastrale grootte 19.158 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 118970 - 455059
Omschrijving Wegen

Ontstaan uit Woerden D 437

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (zie 1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk 84 WDN01/15189 UTT
Naam gerechtigde Gemeente Woerden

Adres Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN

Postadres Postbus 45
3440 AA  WOERDEN

Statutaire zetel WOERDEN
KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op gedeelte van perceel

Afkomstig uit stuk Hyp4 2726/63 Utrecht Ingeschreven op 21-03-1977

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940358070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940043770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_2726_63_UTT


BETREFT

Woerden D 3580
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:28
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097685150
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

Naam gerechtigde Gemeente Woerden
Adres Blekerijlaan 14

3447 GR  WOERDEN
Postadres Postbus 45

3440 AA  WOERDEN
Statutaire zetel WOERDEN

KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 3741
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:29
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097685254
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 3741
Kadastrale objectidentificatie : 028940374170000

Kadastrale grootte 109.851 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119347 - 454537
Ontstaan uit Woerden D 3647

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

Overige aantekening Toestemming voor boom, venster, enz. binnen verboden afstand (art. 42 en 50 Boek 5
BW)

Afkomstig uit stuk Hyp4 11346/46 Utrecht Ingeschreven op 16-03-2000

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk 84 WDN01/15527 UTT
Naam gerechtigde Gemeente Woerden

Adres Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN

Postadres Postbus 45
3440 AA  WOERDEN

Statutaire zetel WOERDEN
KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940374170000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940364770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_11346_46_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 403
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:09
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683821
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 403
Kadastrale objectidentificatie : 028940040370000

Locatie Barwoutswaarder 50
3449 HN  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010000014307

Kadastrale grootte 73 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119115 - 455420
Omschrijving Wonen

Koopsom € 213.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2009

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 60393/170 Ingeschreven op 01-09-2011 om 11:20
Naam gerechtigde 

Adres 

Geboren te WOERDEN
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040370000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014307
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_60393_170
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 406
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:12
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683958
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 406
Kadastrale objectidentificatie : 028940040670000

Locatie Barwoutswaarder 40
3449 HN  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0632010000014304

Kadastrale grootte 100 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119145 - 455404
Omschrijving Wonen

Koopsom € 86.218 Koopjaar 1997

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 9585/23 Utrecht Ingeschreven op 01-05-1997
Naam gerechtigde 

Adres 

 
Geboren 

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te AMSTERDAM

Burgerlijke staat  

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 9585/23 Utrecht Ingeschreven op 01-05-1997

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040670000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014304
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_9585_23_UTT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_9585_23_UTT


BETREFT

Woerden D 406
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:12
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683958
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

2 van 2

Naam gerechtigde 

Adres 

Geboren 
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te WOERDEN

Burgerlijke staat Zie akte(n)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 407
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:12
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097683992
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 407
Kadastrale objectidentificatie : 028940040770000

Locatie 

 Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000014303

Kadastrale grootte 50 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119150 - 455402
Omschrijving Wonen

Koopsom € 165.000 Koopjaar 2017

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 70374/91 Ingeschreven op 31-03-2017 om 09:00
Naam gerechtigde 

Adres 

Geboren te WOERDEN
Geboorteland Nederland

Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van verkrijging)

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940040770000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014303
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_70374_91
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 494
UW REFERENTIE

123497
GELEVERD OP

04-05-2021 - 16:17
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097655195
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:17
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:17
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 494
Kadastrale objectidentificatie : 028940049470000

Kadastrale grootte 12.055 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119117 - 455434
Omschrijving Water

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming

Betrokken bestuursorgaan Provincie Utrecht
Afkomstig uit stuk Hyp4 59433/93 Ingeschreven op 17-01-2011 om 12:46

Aanvullend stuk Hyp4 59447/67
Is aanvulling op Hyp4 59433/93

Ingeschreven op 20-01-2011 om 09:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Naam gerechtigde Provincie Utrecht

Adres Archimedeslaan 6
3584 BA  UTRECHT

Postadres Postbus 80300
3508 TH  UTRECHT

Statutaire zetel UTRECHT
KvK-nummer 30277172 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940049470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.435313796
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59433_93
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59447_67
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_59433_93
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.435313796
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30277172
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 777
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:19
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097684441
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 777
Kadastrale objectidentificatie : 028940077770000

Locatie 

  Woerden
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Verblijfsobject ID: 0632010000014458

Kadastrale grootte 1.085 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119146 - 455158
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Terrein (industrie)
Koopsom € 1.340.000

Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2016

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 69516/58 Ingeschreven op 30-11-2016 om 13:34
Naam gerechtigde 

Adres 

WOERDEN
Statutaire zetel WOERDEN

KvK-nummer 61331252 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940077770000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0632010000014458
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_69516_58
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=61331252
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Woerden D 780
UW REFERENTIE

123497 veld
GELEVERD OP

05-05-2021 - 08:27
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097685046
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

04-05-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

04-05-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Woerden D 780
Kadastrale objectidentificatie : 028940078070000

Kadastrale grootte 690 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 119076 - 455075
Omschrijving Bedrijvigheid (nutsvoorziening)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

Betrokken (rechts)persoon Gemeente Woerden
Afkomstig uit stuk Hyp4 79444/00120

Beperking op basis van een overheidsbesluit
(vestiging)

Ingeschreven op 28-10-2020 om 12:00

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 6134/58 's-Gravenhage
Naam gerechtigde Gemeente Woerden

Adres Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN

Postadres Postbus 45
3440 AA  WOERDEN

Statutaire zetel WOERDEN
KvK-nummer 50177214 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.28940078070000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_79444_00120
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_6134_58_GVH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.146109136
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50177214
https://www.kadaster.nl/contact
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1 

PROJECTBESCHRIJVING 

1.1 Inleiding project Rembrandtbrug 

De gemeente Woerden wil het verkeersnetwerk versterken door het realiseren van een verbinding tussen de 

Hollandbaan en Rembrandtlaan te Woerden (afbeelding 1.1). De verbinding loopt over het bedrijventerrein 

Barwoutswaarder en ontlast de route van de Rembrandtlaan naar de Boerendijk. Hierbij wordt een nieuwe 

brug over de Oude Rijn gerealiseerd en de ontsluitingsweg door het bedrijventerrein Barwoutswaarder 

aangepakt. Deze ontwikkeling draagt bij aan een robuuster verkeersnetwerk in Woerden-West en daarnaast 

wordt een kans geboden voor de (toekomstige) herstructurering van het bedrijventerrein en de 

binnenstedelijke ontwikkeling.  

Witteveen+Bos voert in samenwerking met ipv Delft en Westia werkzaamheden uit voor het opstellen van 

een nieuw bestemmingsplan voor de Rembrandbrug en het de nieuwe weg over het bedrijventerrein 

Barwoutswaarder. Werkzaamheden die worden opgepakt zijn het in hoofdlijnen opstellen van het 

voorontwerpbestemmingsplan (VOBP), het verzorgen van het ontwerp voor de infrastructuur (VO) en de 

brug (SO), ondersteuning van het omgevingsmanagement en de projectbeheersing.  

1.2 Rapportage kabels en leidingen 

Om te komen tot een onherroepelijk planologisch besluit voor de realisatie van het voorkeursalternatief 

moet een VOBP worden opgesteld. Hiervoor moeten sectorale milieuonderzoeken conform de wetgeving 

worden uitgevoerd ter onderbouwing. Een van de onderzoeken hier onder valt is een inventarisatie van de 

kabels en leidingen. In deze rapportage zullen de kabels en leidingen binnen het plangebied worden 

geïnventariseerd en wordt een inschatting gemaakt van de risico’s hiervan voor het verdere verloop van het 

project.  
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2  

 

 

 

 

WERKWIJZE 

 

 

2.1 Inventarisatie 

 

Aan de hand van een KLIC Oriëntatieverzoeken zijn de aanwezige kabels en leidingen in het projectgebied 

geïnventariseerd. Deze KLIC-melding is bekend onder het nummer 20O029194_1. 

 

De gegevens uit de KLIC-meldingen zijn verwerkt in een inventarisatielijst (bijlage I) en in de 

overzichtskaarten (bijlage II). Iedere kabel of leiding heeft een uniek label gekregen, waarin het medium, het 

type kabel of leiding, de diameter van de leiding, een uniek nummer en de beherende instantie is 

opgenomen. De labels zijn op de volgende manier opgebouwd:  

 

Label = X(X)-AAA-Y(Y) 

 

X(X) = type kabel of leiding 

AAA = nummering vanaf 001 

Y(Y) = beherende instantie 

 

Legenda voor X(X): 

- D = Datakabel 

- GH = Gasleiding hoge druk 

- GL = Gasleiding lage druk 

- LS = Laagspanningskabel 

- MS = Middenspanningskabel 

- O = Overig 

- RD = Rioolleiding onder druk 

- RV = Rioolleiding vrijverval 

- W = Waterleiding 

 

Legenda voor Y(Y): 

- 1 = Bt Nederland N.V. 

- 2 = Eurofiber Nederland B.V. 

- 3 = Gemeente Woerden 

- 4 = Oasen N.V. 

- 5 = Stedin Netbeheer B.V. 

- 6 = Vitens 

- 7 = Ziggo B.V. 

- 8 = N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

2.2 Categorisering 

 

De in het projectgebied aanwezige kabels en leidingen zijn ingedeeld in verschillende (mogelijke) 

categorieën op basis van het risico dat zij vormen voor het project. De belangrijkste risico’s voor het project 

zijn de doorlooptijden en hiermee gepaarde kosten van de maatregelen die nodig zijn om aanwezige kabels 
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en leidingen te verleggen of beschermen. De aanwezige kabels en leidingen worden verdeeld in drie 

categorieën: 

- categorie 1 kabels en leidingen zijn een kritische stop of kosten voor het project en dienen te zijn

omgelegd voordat het hoofdcontract is getekend;

- categorie 2 kabels en leidingen zijn deze waarbij de oplossing voor de knelpunten die zij vormen als

randvoorwaarde voor het ontwerp geldt;

- categorie 3 kabels en leidingen zijn geen kritische stop of kostenpost voor het project en maatregelen

hieraan kunnen door de aannemer worden gecoördineerd.

Buisleidingen met gevaarlijke inhoud, hoogspanningskabels, gasleidingen hoge druk en kabels en leidingen 

met een Eis Voorzorgsmaatregel (EV) worden vaak als categorie 1 beschouwd. Gasleidingen lage druk, 

laagspanningskabels en datakabels worden vallen meestal onder categorie 3. 

De categorisering voor de kabels en leidingen in het projectgebied zoals aangegeven in de 

inventarisatietabel (bijlage I) is ingevuld voor zover mogelijk, niet definitief, en kan in een later stadium 

worden aangepast op basis van nieuwe inzichten en door de netbeheerder verstrekte informatie.  

2.3 Informatie ophalen bij netbeheerders 

Om de categorisering goed te kunnen bepalen moet met de netbeheerders in gesprek worden gegaan om 

het risico van kabels en leidingen die een raakvlak met het project vormen te kunnen bepalen. Hierbij is het 

van belang om extra informatie op te halen over de aard en ligging van de kabel of leiding en de eisen die 

hieraan worden gesteld in relatie tot de voorgenomen werkzaamheden. Zo kunnen de risico’s beter in beeld 

worden gebracht en kan worden bepaald of verleggingen mogelijk zijn. Voor deze inventarisatie is vast 

eenmalig contact gelegd met de netbeheerders van riolering- en waterleidingen om de KLIC gegevens te 

verifiëren, het project te introduceren, aanvullende informatie op te vragen en vast algemene eisen en 

richtlijnen op te vragen. De opgehaalde informatie is verwerkt in de paragrafen waarin de kabels en 

leidingen per netbeheerder worden besproken.  
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3 

INVENTARISATIE KABELS EN LEIDINGEN 

3.1 Overzicht 

Alle kabels en leidingen aanwezig binnen de scopegrenzen zijn geïnventariseerd, waarbij de focus ligt op 

deze die mogelijk een raakvlak vormen met de geplande werkzaamheden. Uit de inventarisatie blijkt dat in 

binnen de scopegrenzen datakabels, laag- en middenspanningskabels, gasleidingen hoge en lage druk, 

rioolleidingen onder druk en vrijverval en waterleidingen aanwezig zijn. In tabel 3.1 is een overzicht 

weergegeven van de aanwezige kabels en leidingen met de bijbehorende contactgegevens uit de KLIC. In de 

hierop volgende paragrafen worden de kabels en leidingen die (mogelijk) een raakvlak vormen met de 

werkzaamheden per netbeheerder verder uitgewerkt. 

Tabel 3.1 Kabels en leidingen per netbeheerder met contactgegevens 

Netbeheerder Thema(’s) Contactgegevens KLIC 

Bt Nederland N.V. data 088 212 44 13; nscablemanagement@bt.com 

Eurofiber Nederland B.V. data 030 242 87 00; vooroverleg@eurofiber.com 

Gemeente Woerden middenspanning; riool onder druk; 

riool vrijverval; data; laagspanning; 

overig 

06 25 72 37 10; riolering@woerden.nl 

Oasen N.V. water; laagspanning 0182 59 37 72; klic@oasen.nl 

Stedin Netbeheer B.V. gas hoge druk; hoogspanning; 

middenspanning; data; gas lage 

druk; laagspanning 

088 895 62 22; klicdesk@stedin.net 

Vitens water 088 884 64 76; klic@vitens.nl 

Ziggo B.V. data 088 717 44 01; klic@vodafoneziggo.com 

3.2 Bt Nederland N.V. 

Binnen de scopegrenzen heeft Bt één datakabel (D-001-1) liggen. Deze ligt parallel aan de Hollandbaan en 

steekt de weg over bij de rotonde en kruist daarbij de Molenvliet. Over het grootste gedeelte van het traject 

ligt de kabel op ruime afstand van de weg, maar ten westen van de rotonde en in het meeste oostelijke stuk 

van de Hollandbaan binnen de projectgrenzen ligt de kabel dichter bij de weg.  
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Afbeelding 3.1 Datakabel van Bt Nederland N.V. in het projectgebied 
 

 
 

 

3.3 Eurofiber Nederland B.V. 

 

Eurofiber heeft drie datakabels in het projectgebied liggen (D-002-2, D-003-2 en D-004-2). D-002-2 en D-

003-2 liggen grotendeels buiten het projectgebied, maar kruisen het projectgebied in, respectievelijk, het 

noordwesten en noordoosten (D-003-2) en het noordoosten (D-002-2). D-004-2 ligt parallel aan de 

Molenvlietbaan in het noordoosten en de Hollandbaan in het zuidoosten. Het stuk van de kabel langs de 

Hollandbaan lijkt in hetzelfde tracé te liggen als de datakabel van Bt Nederland B.V.  

 

Het stuk van D-004-2 parallel aan de Leidekkersweg en onder de Molenvlietbaan door ligt in een gestuurde 

boring. D-003-2 ligt vanaf de kruising met de Molenvlietbaan tot het eerste gebouw in het oosten in een 

gestuurde boring.  

 

 

Afbeelding 3.2 Datakabels van Eurofiber Nederland N.V. in het projectgebied 
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3.4 Gemeente Woerden 

De gemeente Woerden heeft laagspanningskabels, riolering en één overige leiding in het projectgebied 

liggen. Er zijn 12 rioolleidingen vrijverval (RV-001-3 t/m RV-012-3), 3 rioolleidingen onder druk (RD-001-3, 

RD-002-3, RD-002-3)), 4 laagspanningskabels en één overige leiding (O-001-3) in het gebied aanwezig. De 

laagspanningskabels bevinden zich allemaal in het zuidoostelijke gedeelte van het projectgebied aan beide 

zijden van de Hollandbaan. De overige leiding ligt vlak langs Kuipersweg en Touwslagersweg in het westen 

van gebied. Parallel aan de Hollandbaan ligt rioolleiding RD-002-3. RD-001-3 en RD-003-3 liggen in het 

noordwesten langs de Leidsestraatweg en in het zuiden op ruimere afstand van de Hollandbaan, dit zijn 

beiden korte leidingen. RV-001-3 en RV-002-3 liggen rond de Leidsestraatweg en Rembrandtlaan en 

bestaan uit meerdere vertakkende leidingen. RV-003-3 ligt parallel aan de Barwoutswaarder. RV-004-3 ligt 

rond de Kuipersweg en Touwslagersweg en RV-005-3 ligt op geruime afstand van de Hollandbaan. 

Afbeelding 3.7 geeft de verschillende soorten rioleringsstelsels weer. RV-001-3 t/m RV-003-3 zijn gemengde 

rioleringsleidingen, RV-004-5 bestaat uit zowel hemelwater-, vuilwater- als gemengde riolering, een duiker 

en loze leiding. RV-005-3 is hemelwaterriool. RV-006-3 t/m RV-009-3 zijn duikers. RV-010-3 en RV-011-3 

bestaan uit gemengde rioleringsleidingen en RV-012-3 is hemelwaterriool.  

Afbeelding 3.3 Laagspanningskabels van de gemeente Woerden in het projectgebied 

Afbeelding 3.4 Overige leiding van de gemeente Woerden in het projectgebied 
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Afbeelding 3.5 Rioolleidingen onder druk van de gemeente Woerden in het projectgebied 

Afbeelding 3.6 Rioolleidingen vrijverval van de gemeente Woerden in het projectgebied 
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Afbeelding 3.7 Ontvangen gegevens riolering gemeente Woerden 

3.5 Oasen N.V. 

Oasen heeft één waterleiding (W-001-4) in het gebied liggen. Deze ligt in de noordwesthoek van het gebied 

en vormt vermoedelijk geen raakvlak met de beoogde werkzaamheden. 

Afbeelding 3.8 Waterleiding van Oasen N.V. in het projectgebied 

3.6 Stedin Netbeheer B.V. 

Stedin heeft 5 hoge druk gasleidingen, 7 lage druk gasleidingen, 10 middenspanningskabels en 

35 laagspanningskabels in het projectgebied liggen. De hoge druk gasleidingen (GH-001-5 t/m GH-005-5) 
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bevinden zich allemaal aan de randen van het projectgebied en zijn allemaal 30 jaar of ouder. Door het hele 

projectgebied liggen lage druk gas huisaansluitingen (GL-001-5 t/m GL-007-5). Langs de Barwoutswaarder 

en Hoge Rijndijk ligt een grondroeringsgevoelige gasleiding die voor 2028 vervangen dient te worden (GL-

003-5). Ook liggen in het hele projectgebied laag- en middenspanningskabels (LS-005-5 t/m LS-039-5 en 

MS-001-5 t/m MS-010-5). 

Afbeelding 3.9 Gasleidingen hoge druk van Stedin Netbeheer B.V. in het projectgebied 

Afbeelding 3.10 Gasleidingen lage druk van Stedin Netbeheer B.V. in het projectgebied 
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Afbeelding 3.11 Laagspanningskabels van Stedin Netbeheer B.V. in het projectgebied 

Afbeelding 3.12 Middenspanningskabels van Stedin Netbeheer B.V. in het projectgebied 

3.7 Vitens 

Vitens heeft 7 waterleidingen (W-002-6 t/m W-008-6) in het gebied liggen. W-004-6, W-005-6 en W-006-5 

bestaan uit meerdere aan elkaar gekoppelde leidingen met verschillende diameters. De standaard 

diepteligging is 1 m -mv. De leiding parallel aan de Hollandbaan (W-005-6) is een transportleiding met een 

groter belang dan de andere leidingen. Hier moet onverstoorde levering plaats kunnen vinden voor de 

klanten.  
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Afbeelding 3.13 Waterleidingen van Vitens in het projectgebied 

3.8 Ziggo B.V. 

Ziggo heeft 8 datakabels in het gebied liggen (D-005-7 t/m D-012-7). Deze liggen door het gehele 

projectgebied. Met name D-008-7 bestaat uit veel vertakkende huisaansluitingen. D-007-7 en D-010-7 zijn 

doorlopende tracés. Bij de Kuipersweg (D-008-7) en Leidsestraatweg 235 (D-005-7) liggen de kabels in een 

gestuurde boring en bij Touwslagerweg 16 (D-008-7) ligt een boogzinker.  

Afbeelding 3.14 Datakabels van Ziggo B.V. in het projectgebied 

3.9 N.V. Nederlandse Gasunie

De Gasunie heeft één buisleiding met gevaarlijke inhoud in het gebied (GI-001-8). Hier zit een Eis 

Voorzorgsmaatregel (EV) op, wat betekent dat de Gasunie in een vroegtijdig stadium betrokken moet 

worden bij mogelijke planvorming in verband met de maatschappelijke importantie van deze buisleiding. 
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Deze leiding ligt onder de Oude Rijn door, parallel aan de Molenvlietbaan en kruist de Hollandbaan. Bij 

verlegging van een dergelijke leiding moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van 2 tot 

3 jaar, waar hoge kosten mee gepaard gaan.  

Afbeelding 3.15 Buisleiding gevaarlijke inhoud van N.V. Nederlandse Gasunie in het projectgebied 

3.10 KPN B.V. 

KPN heeft 34 datakabels door het gehele het projectgebied (D-013-9 t/m D-046-9). Hiervan bestaan veel 

kabels uit meerdere vertakkingen en huisaansluitingen. Met name in het noordelijke gedeelte van het 

projectgebied (D-013-9 t/m D-016-9; D-040-9 t/m D-046-9), langs de Kuipersweg (D-020-9 t/m D-022-9), 

Molenvlietbaan (D-028-9 t/m D-036-9) en het westelijke stuk van de Hollandbaan (D-024-9 t/m D-027-9) 

liggen veel datakabels van KPN. Langs de Leidsestraatweg (D-014-9 en D-040-9), Hollandbaan (D-024-9 t/m 

D-028-9) en Molenvlietbaan (D-029-9) liggen doorlopende tracés. Rond de gebouwen liggen vermoedelijk 

huisaansluitingen. D-045-9 en D-046-9 kruisen de Oude Rijn in een boring. Door het gehele projectgebied 

wordt de weg een aantal keer gekruist, waarvan veel in een gestuurde boring liggen.  
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Afbeelding 3.16 Datakabels van KPN B.V. in het projectgebied 
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4  

 

 

 

 

RISICOBEPALING EN BENODIGDE VERVOLGSTAPPEN 

 

Om te bepalen in welke mate rekening moet worden gehouden met de kabels en leidingen die in het 

projectgebied liggen, moeten het ontwerp en bijbehorende ingrepen in meer detail worden bepaald en de 

impact hiervan op de kabels en leidingen in overleg met de betreffende netbeheerders worden bepaald. In 

een volgende fase moeten door middel van gesprekken eisen en randvoorwaarden moeten worden 

opgehaald bij de netbeheerders en aan de voorgenomen werkzaamheden worden getoetst om knelpunten 

te kunnen bepalen. Voor de kabels en leidingen die een knelpunt vormen met de werkzaamheden moeten 

oplossingen worden bepaald, waarbij de kabel of leiding kan worden beschermd, verlegd of het ontwerp kan 

worden aangepast. Voor de te verleggen kabels en leidingen moeten plannen worden opgesteld voor een 

nieuw tracé. Er moet rekening worden gehouden met een lange doorlooptijd en hoge kosten bij verlegging 

van leidingen met een EV en belangrijke functie en dient tijdig met de betreffende beheerders in contact te 

worden getreden om de (mogelijke) knelpunten te bespreken. 

 

 

 



 

Bijlage(n) 
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BIJLAGE: INVENTARISATIETABEL KABELS EN LEIDINGEN 

 

 

 

 

 



Label Discipline Netbeheerder Materiaal Diameter Categorie Extra informatie Opmerkingen
D-001-1 Data Bt Nederland B.V. 3
D-002-2 Data Eurofiber Nederland B.V. 3
D-003-2 Data Eurofiber Nederland B.V. 3
D-004-2 Data Eurofiber Nederland B.V. 3
D-005-7 Data Ziggo B.V. 3
D-006-7 Data Ziggo B.V. 3
D-007-7 Data Ziggo B.V. 3
D-008-7 Data Ziggo B.V. 3
D-009-7 Data Ziggo B.V. 3
D-010-7 Data Ziggo B.V. 3
D-011-7 Data Ziggo B.V. 3
D-012-7 Data Ziggo B.V. 3
D-013-9 Data KPN 3
D-014-9 Data KPN 3
D-015-9 Data KPN 3
D-016-9 Data KPN 3
D-017-9 Data KPN 3
D-018-9 Data KPN 3
D-019-9 Data KPN 3
D-020-9 Data KPN 3
D-021-9 Data KPN 3
D-022-9 Data KPN 3
D-023-9 Data KPN 3
D-024-9 Data KPN 3
D-025-9 Data KPN 3
D-026-9 Data KPN 3
D-027-9 Data KPN 3
D-028-9 Data KPN 3
D-029-9 Data KPN 3
D-030-9 Data KPN 3
D-031-9 Data KPN 3
D-032-9 Data KPN 3
D-033-9 Data KPN 3
D-034-9 Data KPN 3
D-035-9 Data KPN 3
D-036-9 Data KPN 3
D-037-9 Data KPN 3
D-038-9 Data KPN 3
D-039-9 Data KPN 3
D-040-9 Data KPN 3
D-041-9 Data KPN 3
D-042-9 Data KPN 3
D-043-9 Data KPN 3
D-044-9 Data KPN 3
D-045-9 Data KPN 3
D-046-9 Data KPN 3
GH-001-5 Gas hoge druk Stedin 168,3 mm 1
GH-002-5 Gas hoge druk Stedin 168,3 mm 1
GH-003-5 Gas hoge druk Stedin 168,3 mm 1
GH-004-5 Gas hoge druk Stedin 219,1 mm 1
GH-005-5 Gas hoge druk Stedin 168,3 mm 1
GL-001-5 Gas lage druk Stedin PVC 90, 110 en 200 mm 3
GL-002-5 Gas lage druk Stedin PE en PVC 32, 40, 110 en 160 mm 3
GL-003-5 Gas lage druk Stedin 32, 40, 63, 110 en 238 mm 3
GL-004-5 Gas lage druk Stedin PE en PVC 32, 40, 63 en 110 mm 3
GL-005-5 Gas lage druk Stedin 25, 40, 63, 110, 114,3 en 160 mm 3
GL-006-5 Gas lage druk Stedin PE, PVC en gietijzer 25, 32, 63, 110, 160, 200, 315 en 378 mm 3
GL-007-5 Gas lage druk Stedin PE en PVC 160 en 200 mm 3
LS-001-3 Laagspanning Gemeente Woerden 3 2 kabels
LS-002-3 Laagspanning Gemeente Woerden 3
LS-003-3 Laagspanning Gemeente Woerden 3
LS-004-3 Laagspanning Gemeente Woerden 3
LS-005-5 Laagspanning Stedin 3
LS-005-5 Laagspanning Stedin 3
LS-006-5 Laagspanning Stedin 3
LS-007-5 Laagspanning Stedin 3
LS-008-5 Laagspanning Stedin 3
LS-009-5 Laagspanning Stedin 3
LS-010-5 Laagspanning Stedin 3
LS-011-5 Laagspanning Stedin 3
LS-012-5 Laagspanning Stedin 3
LS-013-5 Laagspanning Stedin 3
LS-014-5 Laagspanning Stedin 3
LS-015-5 Laagspanning Stedin 3
LS-016-5 Laagspanning Stedin 3
LS-017-5 Laagspanning Stedin 3
LS-018-5 Laagspanning Stedin 3
LS-019-5 Laagspanning Stedin 3
LS-020-5 Laagspanning Stedin 3
LS-021-5 Laagspanning Stedin 3
LS-022-5 Laagspanning Stedin 3



LS-023-5 Laagspanning Stedin 3
LS-024-5 Laagspanning Stedin 3
LS-025-5 Laagspanning Stedin 3
LS-026-5 Laagspanning Stedin 3
LS-027-5 Laagspanning Stedin 3
LS-028-5 Laagspanning Stedin 3
LS-029-5 Laagspanning Stedin 3
LS-030-5 Laagspanning Stedin 3
LS-031-5 Laagspanning Stedin 3
LS-032-5 Laagspanning Stedin 3
LS-033-5 Laagspanning Stedin 3
LS-034-5 Laagspanning Stedin 3
LS-035-5 Laagspanning Stedin 3
LS-036-5 Laagspanning Stedin 3
LS-037-5 Laagspanning Stedin 3
LS-038-5 Laagspanning Stedin 3
LS-039-5 Laagspanning Stedin 3
MS-001-5 Middenspanning Stedin
MS-002-5 Middenspanning Stedin
MS-003-5 Middenspanning Stedin
MS-004-5 Middenspanning Stedin
MS-005-5 Middenspanning Stedin 2 kabels
MS-006-5 Middenspanning Stedin 2 kabels
MS-007-5 Middenspanning Stedin 2 kabels
MS-008-5 Middenspanning Stedin 2 kabels
MS-009-5 Middenspanning Stedin
MS-010-5 Middenspanning Stedin
O-001-3 Overig Gemeente Woerden 400 mm
RD-001-3 Riool onder druk Gemeente Woerden HDPE 75 mm
RD-002-3 Riool onder druk Gemeente Woerden HPE 560 mm
RD-003-3 Riool onder druk Gemeente Woerden HPE 90 mm
RV-001-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden 1000 en 1250 mm
RV-002-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden PVC 250 mm
RV-003-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden 300 mm
RV-004-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden PVC e.a. 300, 315, 630 en 800 mm Veel verschillende buizen
RV-005-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden PVC en HPE 315 mm
RV-006-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden 200 mm
RV-007-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden 600 mm
RV-008-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden
RV-009-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden 3
RV-010-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden PVC 200 en 315 mm
RV-011-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden 400 mm
RV-012-3 Riool vrijverval Gemeente Woerden
W-001-4 Water Oasen 600 mm 3
W-002-6 Water Vitens 200 mm
W-003-6 Water Vitens 110 mm
W-004-6 Water Vitens 40 en 160 mm
W-005-6 Water Vitens 32, 40, 50, 63, 200, 300 en 315 mm 1
W-006-6 Water Vitens 63 en 110 mm
W-007-6 Water Vitens 110 mm
W-008-6 Water Vitens 250 mm
GI-001-8 Buisleiding gevaarlijke inhoud Gasunie Staal 168,3, 273,1, 114,3, 219,1, 60,3 en 88,9 mm 1
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BIJLAGE: TEKENINGEN KABELS EN LEIDINGEN 

 

 

 





















 

 

 

www.witteveenbos.com 



Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. 

Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE  Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751 

NOTITIE 

Onderwerp 

Project 

Opdrachtgever 

Projectcode 

Status 

Datum 

Referentie 

Auteur(s) 

Jaagpad 

Rembrandtbrug 

Gemeente Woerden 

123497 

Concept 02 

22 juni 2021 

123497/21-009.833 

[namen]  

Gecontroleerd door 

Goedgekeurd door 

[ namen ]

Paraaf 

Bijlage(n) Analyse van het Jaagpad 

Cofinanciering 

Aan Gemeente Woerden [naam ambtelijk projectleider ]
Kopie Kernteam Rembrandtbrug 

Inleiding 

Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Woerden besloten tot het realiseren van het ‘alternatief 

Rembrandtbrug’. De Raad draagt het college op hiervoor de benodigde ruimtelijke procedures voor te 

bereiden, opdat in 2024 kan worden overgegaan tot de start van de realisatie. De eerste stap in dit proces is 

opstellen van een bestemmingsplan. Om een bestemmingsplan op te kunnen stellen dient inzicht verkregen 

te worden in het ontwerp van de nieuwe verbinding.  

Deze notitie gaat daarbij in op het ontwerp ter plaatse van het jaagpad langs de Oude Rijn. In de scope van 

het project is uitgegaan van een gelijksvloerse kruising. Gezien de cultuurhistorische en recreatieve waarde 

van het Jaagpad is echter ook gekeken naar de mogelijkheden om het Jaagpad middels een ongelijkvloerse 

kruising in te passen in het ontwerp. Daarbij zijn op basis van expert judgement de financiële en ruimtelijke 

consequentie in beeld gebracht.  

Het doel van deze notitie is om bij het in procedure brengen van het voorontwerp bestemmingsplan ten 

aanzien van het Jaagpad een helder en onderbouwd uitgangspunt te hebben voor de inpassing van de weg 

in zijn omgeving.  

De opgave 

Het Rembrandtbrugtracé kruist de Oude Rijn en daarmee doorsnijdt het tracé ook het bestaande Jaagpad. In 

onderstaande afbeelding is weergegeven hoe het tracé de Oude Rijn kruist. De ruimte om de Oude Rijn te 

[handtekening]
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kruisen is beperkt. Er is geen ruimte om het de brug verder omhoog te halen zodat het Jaagpad op maaiveld 

kan kruisen. Het tracé kruist het Jaagpad op ongeveer 1,5 meter hoogte. Om het Jaagpad op maaiveld te 

kruisen zou de weg nog circa twee meter omhoog moet worden gehaald. Dat is technisch niet inpasbaar in 

de omgeving. Het overbruggen van hoogte van de toe leidende wegen is niet inpasbaar tussen de 

bestaande bebouwing en eigendomsgrenzen zonder grootschalige aankoop en sloop. 

Gegeven de wens om het Rembrandtbrugtracé te realiseren en de onmogelijkheid om het Jaagpad op 

maaiveld ongelijkvloers te kruisen is de opgave om te zoeken naar een uitvoerbaar en realistisch inpassing 

van het Jaagpad die eer doet aan de cultuurhistorische en recreatieve waarde van het Jaagpad (zie bijlage I). 

Afbeelding 1 Schetsontwerp kruising Oude Rijn 

Oplossingsrichtingen 

Om invulling te geven aan de opgaven zijn er twee oplossingsrichtingen op hoofdlijnen uitgewerkt: 

- Oplossingsrichting 1: Onderdoorgang op land.

- Oplossingsrichting 2: Zorgvuldige gelijkvloerse inpassing.

Oplossingsrichting 1: Onderdoorgang  

In het verleden is de onderdoorgang van het Jaagpad onder de brug voor een andere locatie reeds op 

schetsniveau uitgewerkt (zie: Bravo 4, schetsontwerp over de Rijn, tekeningnr. W07.01.099).. Op basis van dit 

ontwerp - dat uitgaat van een tunneltje -  is een inschatting te maken van de ruimtelijke impact en globale 

kosten voor deze oplossing. Bij verdere uitwerking is het mogelijk de onderdoorgang op land of boven 

water (zie afbeelding 2) te realiseren en daarbij het zicht op de Oude Rijn open te houden.  
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Oplossingsrichting 2: Gelijkvloerse inpassing met fiets- en voetgangersoversteek 

Deze oplossing bestaat uit het combineren van de oversteekvoorziening in de Barwoudswaarder met een 

voetoversteek ten behoeve van het Jaagpad. Uitgangspunt voor de inrichting van het gebied is dat de 

oorspronkelijke verbinding zoveel mogelijk in stand wordt gehouden zowel fysiek als visueel.  

Beoordeling oplossingsrichtingen 

Deze beide oplossingsrichtingen zijn beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en de 

verkeersveiligheid. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de te verwachtte extra investeringskosten. 

Oplossingsrichting 1: Onderdoorgang  

Het toepassen van een onderdoorgang onder de nieuwe Rembrandtbrug borgt de continuering van het 

jaagpad als landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve route tot het buitengebied. Langzaam verkeer 

kan met een doorgang onder de Rembrandtbrug op dezelfde manier gebruik blijven maken van de route 

langs het water, zonder dat daarbij extra kruisingen met gemotoriseerd verkeer nodig zijn. Door bij het 

integrale ontwerp het zicht vanuit de onderdoorgang op de Oude Rijn open te houden ontstaat er daarnaast 

een verbeterde relatie met het water, doordat men op ooghoogte over het water heen kijkt. De sociale 

veiligheid kan op deze manier ook goed worden gewaarborgd doordat het open zicht op het water zorgt 

dat men niet tijdelijk uit het zicht verdwijnt in een gesloten tunnelbak. Nadeel van dit ontwerp is dat de er 

een waterkerende muur gerealiseerd dient te worden welke aan de veiligheidseisen dient te voldoen. Op 

basis van dit ontwerp is een globale inschatting gemaakt van de investeringskosten om een onderdoorgang 

in combinatie met de brug aan te leggen. De extra investeringskosten voor de bouw van de onderdoorgang 

liggen indicatief tussen de 1 en 1,5 miljoen euro. Hiervan zou mogelijk een deel (tot een maximum van 50 %) 

vanuit subsidies gedekt kunnen worden (zie bijlage II).  

Afbeelding 2 Principe schets onderdoor op land 

Oplossingsrichting 2: Gelijkvloerse inpassing met fiets- en voetgangersoversteek 

De nieuwe ontsluitingsweg over de Oude Rijn krijgt een 50/km per uur karakter. Dit maakt, los van de taluds 

tot de brug dat de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers, komende vanaf het Jaagpad leidt tot 

conflictpunten. Fietsers en voetgangers kunnen in deze variant in twee fasen oversteken. Gezien de 

verwachte intensiteiten en de oversteek in twee fasen zijn ruim voldoende momenten om het 

Rembrandttracé vlot en veilig over te kunnen steken. Gezien het hoogteverschil van de brug tegenover het 

Jaagpad zullen er aan weerszijden van het Jaagpad trappen gerealiseerd moeten worden om de nieuwe brug 

te passeren. De fietsers worden omgeleid naar de fietsoversteek in de Barwoutswaarder. De onderbreking 

van het Jaagpad maakt wel dat het jaagpad zijn betekenis als continue langzaamverkeersroute én als 

langlopende structuur tot aan het Woerdense centrum en het westelijke buitengebied definitief verliest. In 

onderstaande afbeeldingen is een impressie weergegeven van de inpassing van het Jaagpad. De kosten voor 

een zorgvuldige inpassing van het Jaagpad worden geschat op EUR 50.000,00 - EUR 100.000,00. 
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Afbeelding 3 Inpassing van een verhoogde voetgangersoversteekplaats over de Rembrandtbrug 

Afweging 

Het Jaagpad heeft als verbinding van de binnenstad met het buitengebied onmiskenbaar een belangrijke 

cultuurhistorische en recreatieve waarde. In de toekomst zal de recreatieve waarde van het Jaagpad bij een 

verdere verstedelijking van de stad daarbij alleen maar toenemen als gevolg van een groeiende behoefte 

aan ruimte en recreatieve mogelijkheden. Vanuit het behoud van deze verbinding is het wenselijk om een 

ongelijkvloerse kruising te realiseren. Tegelijkertijd geldt een ongelijkvloerse kruising met het Jaagpad geen 

onderdeel uitmaakt van de huidige scope zoals door de gemeenteraad is vastgesteld. Het ongelijkvloers 

kruisen zou daarmee een extra investering vragen. 

Op basis van de uitgevoerde analyse is het mogelijk om ook bij een gelijkvloerse kruising tot een zorgvul-

dige en veilige inpassing van het Jaagpad te komen. Dit kan daarbij worden uitgevoerd voor een fractie van 

de extra investeringskosten voor een onderdoorgang (50-100 duizend vs. 1-1,5 miljoen). Zelfs in het geval 

dat 50 % van de kosten voor een onderdoorgang uit cofinanciering komt, blijft het een flinke investering op 

één specifieke locatie. Deze investering is niet gekoppeld aan een visie en aanpak voor de inrichting van de 

Oude Rijn en het Jaagpad voor de lange termijn. Het ontbreken van perspectief van deze investeringen op 

de lange termijn, maakt dat op dit moment er onvoldoende aanleiding is om te zoeken naar op oplossings-

richting waarbij het langzame verkeer op het Jaagpad het Rembrandttracé ongelijkvloers kruist.  

Het voorstel is dan ook om een ongelijkvloerse kruising op dit moment geen onderdeel te laten zijn van de 

scope van het project Rembrandtbrug en  in plaats daarvan te investeren in een goede gelijkvloerse oplos-

sing en inpassing van het Jaagpad in de omgeving.  
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I 

BIJLAGE: ANALYSE VAN HET JAAGPAD 
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De waarden van het Jaagpad 

Het Jaagpad kenmerkt zich door de historische en recreatieve waarden. Hieronder wordt hier verder 

ingegaan.   

Historische waard 

In de 17de eeuw ontstond door de economische vooruitgang behoefte aan betere en snellere 

transportroutes. In die tijd is de beurtvaart, een lijndienst van goederenzeilbootjes, een grote verbetering 

voor het vervoer van goederen. Maar de kooplieden zijn niet tevreden. Er is nu wel regelmaat, maar echt snel 

gaat het nog steeds niet. Die snelheid gaat omhoog als je de schepen voorziet van een ‘motor’, in plaats van 

zeilen. De motor bestaat, als de schipper het kan betalen, uit paardenkracht, of anders mensenkracht. Het 

paard loopt dan over een speciaal aangelegd pad langs de waterkant: het Jaagpad, vaak bedekt met 

schelpengruis. Via een lijn wordt de schuit voortgetrokken. Los van weer en wind loopt de viervoeter zo’n 7 

km/uur. De reis van Utrecht naar Leiden gaat dan twee keer zo snel: zeven uur! Met spanpaarden haal je wel 

11 of 12 km/uur. 

Voor die tijd is het jaagsysteem met trekschuiten een enorme technische doorbraak. Er ontstaat een heel 

stelsel van snelle trekschuitverbindingen. Ook Woerden zit in dat netwerk. Halverwege de zeventiende eeuw 

overleggen Woerden en Utrecht over de aanleg van een Jaagpad langs de Oude Rijn. Leiden hoort dat en wil 

meedoen, zodat de verbinding kan worden doorgetrokken tot de Sleutelstad. De drie steden verdelen de 

kosten en eventuele verliezen, maar ook de winst op de exploitatie. De inkomsten bestaan uit vrachttarieven 

en tol. En het Jaagpad moet je onderhouden. Bij bochten komen er ‘rolpalen’ waarmee een schuit keurig in 

het spoor blijft in plaats van tegen de oever te botsen. 

Het Jaagpad, dat in 1666 in gebruik wordt genomen, is meteen een succes. In het eerste half jaar van haar 

bestaan maken 11.334 personen gebruik van de nieuwe dienst. Dat komt omdat er nu meer afvaarten per 

dag mogelijk zijn en je van tevoren weet hoe laat je ergens bent. Een echte dienstregeling dus. Vergelijkbare 

dienstregelingen komen er vanaf Woerden naar Montfoort, Gouda/Rotterdam en Amsterdam. Ook vanuit 

andere plaatsen komen er schuitverbindingen met een betrouwbare dienstregeling. Zoals tussen Oudewater 

en Amsterdam. Bron: www.verhaalvanwoerden.nl. 

Afbeelding I.1 Impressie Jaagpad  

Bron: Harmelen.nu 

Het Jaagpad vertelt in meerdere tijdslagen de cultuurhistorische ontwikkeling van Woerden als stad in het 

landschap. Het Jaagpad vormt dan ook een uniek stuk Woerdens erfgoed wat vandaag de dag als open 

lucht museum kan worden ervaren. Van Romeins limespad tot trekvaart tot bedrijvigheid aan het water. Voor 

toekomstige generaties wordt de stichting van Woerden vertelt door het jaagpad op een veilige en 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/
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ononderbroken manier van centrum tot het buitengebied te kunnen volgen. Het jaagpad is daarmee onlos-

makelijk verbonden met de Woerdense identiteit.  

Romeinse Limesroute 

Het Woerdense Jaagpad is onderdeel van de limesroute, lopende tussen Bodegraven en Harmelen. 

toen de Romeinen ten zuiden van de Rijn een weg bouwden: de Limes, naar het Romeinse woord voor 

grens. De Limes verbond de tientallen forten en wachttorens waarmee de Romeinen zich wilden beschermen 

tegen invallen van de barbaren uit het noorden - de Germanen. De forten (castella), wegen, havens en 

schepen uit die tijd liggen voor een deel nog in de bodem verborgen. De Limesroute rijgt meer dan 40 

bijzondere plekken aan elkaar, meanderend door het fraaie rivierenlandschap en het Groene Hart. 

Afbeelding I.2 De recreatieve route tussen Harmelen en Bodegraven via Woerdense het Jaagpad Bron: Beleefwoerden.com 

Afbeelding I.3 Route over het Jaagpad 
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Oud Hollandse Waterlinie fietsroute 

De Oude Hollandse waterlinie is gekoppeld aan een recreatieve fietsroute welke 

Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Woerden, Nieuwkoop aan elkaar knoopt in het groene hart. 

De Oude Hollandse Waterlinie ontstond in de Gouden Eeuw (1600-1700). Een laag water van bij circa 40 bij 

50 cm zou het land voor een leger onbegaanbaar en voor schepen onbevaarbaar maken. Deze linie liep van 

Noord-Brabant tot aan de voormalige Zuiderzee bij Muiden. Op de doorgangen – zoals dijken en wegen – 

lagen vestingsteden en kleinere posten. 

Recreatieve waarde 

Het Jaagpad vervult als ononderbroken en autoluwe route een recreatieve functie voor Woerden en de 

regio. Hoewel de breedte van het Jaagpad beperkt is wordt het jaagpad door bewoners en recreatieve 

gebruikers verkozen boven de parallel lopende Barwoutswaarder, waar zwaar vrachtverkeer op ontsluit en 

goede fiets- en wandelpaden geheel ontbreken. Het Jaagpad is daarnaast verbonden aan meerdere 

regionale fietsroutes waaronder de romeinse limesroute tussen Bodegraven en Harmelen en de route 

rondom de Oude Hollandse waterlinie. 

Unieke openbare ruimte aan de Oude Rijn 

Het Jaagpad kent als openbare route langs het water een onlosmakelijke relatie met de Oude Rijn. Waar het 

pad vroeger vooral een economische reden had is deze tegenwoordig meer van recreatieve belang voor het 

Woerdense en regionale recreatieve netwerk. De continuering van het Jaagpad, lopende langs de Oude Rijn 

maakt dat bewoners in een verkeersluwe omgeving zich op comfortabele wijze langs dit pad kunnen 

bewegen en kunnen genieten van de monumenten en historische gebouwen aan weerszijden van de Oude 

Rijn. Waar geen bebouwing langs het water staat verbreedt het pad zich daarnaast in aangename open 

plekken, welke geschikt zijn om tijdelijk te verblijven. Het Jaagpad is een recreatieve en prettige verbinding 

van de binnenstad van Woerden naar het buitengebied.  

Groen-blauwe ader de stad uit 

De Oude Rijn, welke stad en landschap met elkaar in verbinding zet vormt de belangrijkste landschappelijke 

drager van de gemeente Woerden. Het bijzondere is dat het jaagpad, ook in bebouwd gebied openbaar 

toegankelijk is waardoor de Woerdenaar en de recreant de historische structuur kan volgen als comfortabele 

groen-blauwe long. Deze langzaam verkeersroute is vanuit het centrum en vanaf de Boerendijk continue 

ontsluiting tot het open landschap in het groene hart.  

Afbeelding I.4 De recreatieve route tussen Harmelen en Bodegraven via Woerdense het Jaagpad Bron: stichting groene hart 
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Afbeelding I.5 Recreatieve gebruikers maken gebruik van het Autoluwe Jaagpad 

Afbeelding I.6 OV-fietsers en wandelaars verkiezen het Jaagpad boven de Barwoutswaarder 

Afbeelding I.7 De Barwoutswaarder biedt weinig comfortabiliteit voor fietsers en voetgangers door parkeren en zwaar 

 vrachtverkeer 
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Herontwikkeling Barwoutswaarder 

De langzaam verkeersverbinding krijgt een nog grotere betekenis wanneer het oostelijke deel van het 

bedrijventerrein, rondom het oude gemaal getransformeerd wordt tot een hoogwaardiger bedrijventerrein. 

Daarnaast ligt  er - als potentiële binnenstedelijke inbreidingslocatie - op de lange termijn ligt hier een kans 

om aantrekkelijk stuk stad te maken nabij het centrum. Daarbij zou het van waarde kunnen zijn om het 

Jaagpad zoveel mogelijk intact te houden als lange landschappelijke verbinding tot het buitengebied. Dat zal 

de toegankelijkheid tot groen en het open landschap bevorderen. De ontwikkeling hiervan hangt daarbij 

sterk samen met de ontwikkeling van de Oude Rijnzone, waarvoor op dit moment nog geen concrete 

plannen bekend zijn. 

Afbeelding I.8 Het recreatieve Jaagpad als continue structuur tot het landschap 
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II 

BIJLAGE: COFINANCIERING 
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Kansen op Cofinanciering 

Het Jaagpad maakt als cultureel-historische structuur kan op co-financiering vanuit de overheid. 

De erfgoeddeal en het stimuleringsfonds kunnen door de gemeente ingezet worden om meer geld vrij te 

maken voor een kwalitatieve inpassing van zowel het tracé als een ongelijkvloerse kruising van het Jaagpad. 

Hierbij is wel altijd sprake van cofinanciering tot een maximum van naar verwachting van 50 % van de totale 

kosten. 

Erfgoeddeal 

Het programmabureau Erfgoeddeal zoekt aansprekende voorbeelden van projecten of initiatieven waarbij 

de transitieopgaven worden verrijkt door erfgoed. De projecten of initiatieven richten zich op een drietal 

hoofdthema’s:  

1. Klimaatadaptatie.

2. Energietransitie en duurzaamheid.

3. Stedelijke groei en krimp.

Bron: https://www.erfgoeddeal.nl 

Stimuleringsfonds (open oproep vitale steden) 

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en 

versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling heeft een 

looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 

Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en semipublieke 

organisaties extra ontwerpkracht kunnen inschakelen bij het verkennen en het versterken van hun beleid. 

Met de vouchers kunnen zij aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers, en vice versa, een opdracht 

verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven.  

Bron: https://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/open_oproepen/open_oproep_vitale_steden_en_dorpen_1/ 
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